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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças e serviço de mecânica, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Serviços.

Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos 
Automotivos Manut. e Serviços Ltda

Empenho(s): 6009, 6008, 5998, 6001/2021

Valor: R$ 19.897,22

Avaré, 29 de março de 2021

ALEXANDRE LEAL NIGRO

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de aquisição de materiais para reposição e 
manutenção dos computadores desktops e notebooks 
e aquisição de microcomputadores, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades das unidades pertencentes a Secretaria 
Municipal de Educação.

Fornecedor: RPC Informática Ltda

Empenho(s): 1182/2021

Valor: R$ 27.200,00

Avaré, 29 de março de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de tiras reagentes com o fornecimento 
de glicosímetro em comodatos, material para uso nas 
unidades de saúde e Pronto Socorro e material descartável 
para uso no Caisma e na Unidade de Estratégia da Saúde, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal da Saúde.

Fornecedor: Empório Hospitalar Comércio de Produtos 
Cirúrgicos Hospitalares Ltda

Empenho(s): 3806, 3796, 3411, 2229, 2227, 2228, 
2230/2021

Valor: R$ 88.515,00

Avaré, 29 de março de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço de fretamento de ônibus para transporte 
de pacientes e fretamento diário de 03 veículos tipo ônibus 
para viagens entre Avaré e Botucatu (UNESP) e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda

Empenho(s): 42, 41/2021

Valor: R$ 94.694,51

Avaré, 29 de março de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de óleos para veículos, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fornecedor: West Parts Peças e Lubrificantes Eireli

Empenho(s): 23172/2020

Valor: R$ 446,40

Avaré, 29 de março de 2021

JUDÉSIO BORGES

Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 080/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 036/2020 – ATA DE REGISTRO: 111/2020 
OBJETO: Registro de Preços para contratação futura de empresa para prestação de 
serviços de agenciamento de publicação em jornal diário de grande circulação no Estado 
de São Paulo 
DETENTORA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E 
PUBLICIDADE LTDA EPP 
Quantidade: 5.000 cm/coluna 
Valor Unitário: R$ 59,00 
Valor Total: R$ 295.000,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/06/2.020 
 
PROCESSO: 164/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 075/2020 – ATA DE REGISTRO: 136/2020 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suprimentos de 
informática para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
edital. 
ALLAN RODRIGUÊS SILVA EPP 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Global 

01 30 kits Kit teclado e mouse com fio – teclado interface, 
usb, padrão, abnt2, vida útil das teclas 20.000.000 
de toques por tecla, velocidade de digitação 1000 
caracteres por minuto, a impressão sobre as teclas 
deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado, mouse interface, usb, sistema óptico, 
resolução 800dpi, velocidade de rolagem até 20 
polegadas por segundo, 3 botões (incluindo scroll), 
vida útil dos botões direito e esquerdo 3.000.000 
de cliques, ambidestro sim, cabos devem possuir 
no mínimo 1.0m, embalagem teclado e mouse 
devem ser acondicionados em embalagem única 
do próprio fabricante, garantia de 36 meses. 

R$ 93,00 R$ 2.790,00 

02 100 unid. Estabilizador de voltagem 800 VA – características 
técnicas mínimas obrigatórias: configuração 
entrada e saída: fase, neutro e terra, potência 
nominal em regime contínuo: 0.8 kva, tensões de 
entrada 127v e 220v selecionável através de chave 
comutadora em comando externo, variação 
admissível na tensão de entrada para 127v e 220v, 
conforme norma abnt nbr 14373, tensão de saída 
120v, variação admissível na tensão de saída 
conforme norma abnt nbr 14373, frequência 
nominal de operação 60 hx, tempo de resposta 
máximo 16,66 ms, rendimento mínimo 90%, 
ventilação natural por convenção, temperatura de 
operação 5°c à 40°c, proteção? Fusível geral de 
vidro, ação rápida, tamanho 8ag, acionamento 

R$ 
274,00 

R$ 
27.400,00 
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através de chave ligadesliga, cabo de alimentação 
flexível com 1,5m de comprimento mínimo e com 
plugue especificação nbr 14136, saída através de 
quatro tomadas especificação nbr 14136, peso 
máximo 11kg, distorção harmônica máxima na 
saída 3%, dispositivos de estabilização e proteção 
contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem 
elementos eletromecânicos, com comutação por 
tiristores, dispositivos de proteção contra sub e 
sobretensão com desligamento automático do 
estabilizador, sinalizações: led verde indicativo de 
equipamento em operação normal, led vermelho 
indicativo de equipamento desligado por sobre ou 
sustensão, placa de circuito impresso com fixação 
mínima de quatro pontos para evitar avarias no 
transporte, o transformador fixado rigidamente à 
carcaça, através de parafuso com porca, arruela 
lisa e de pressão. 

Valor Global da Proposta: R$ 30.190,00 (trinta mil cento e noventa reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 19/06/2020 
 
PROCESSO: 147/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 026/2020 – ATA DE REGISTRO: 
122/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de artefatos de concreto 
para a conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme edital. 
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

COTA PRINCIPAL 
LOTE 01 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 6.000 m² Lajota sextavada 30x30cm com espessura de 
8cm – piso de concreto, de pedrisco e cimento, 
com formato sextavado, intertravado, com 
dimensões 30x30cm, com espessura de 8cm, na 
cor natural, para ser utilizado em local com 
tráfego de veículos comerciais de linha, fck 35 
MPA, conforme NBR 9781. 

R$ 39,96 R$ 
239.760,00 

 
LOTE 02  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 1.500 
unid 

Guia pré-moldada reta, guia de concreto/meio 
fio, nas dimensões: comprimento 1,00m largura 
0,23m, espessura da base 0,11cm, topo 0,09m, 
de concreto, com resistência de no mínimo FCK 
15 MPA, para ser utilizado em montagem de 
drenagem superficial de plataforma. 

R$ 28,68 R$ 
43.020,00 
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02 75 unid Guia pré-moldada reta – guia de concreto/meio 
fio, nas dimensões: comprimento 0,80m, largura 
0,20m, espessura da base 0,5cm, de concreto, 
com resistência de no mínimo FCK 15 MPA, para 
ser utilizado em praças, parques e jardins. 

R$ 24,30 R$ 1.822,50 

Valor global do lote: R$ 44.842,50 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos) 
 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 112 unid Tubo de concreto armado DN 400 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm ; classe 
PA-1; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-1; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 69,47 R$ 7.780,64 

02 225 unid Tubo de concreto armado DN 600 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 107,91 R$ 
24.279,75 

03 375 unid Tubo de concreto armado DN 800 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 180,45 R$ 
67.668,75 

04 150 unid Tubo de concreto armado DN 1.200 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 428,12 R$ 
64.218,00 

05 150 unid Tubo de concreto armado DN 1.500 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 535,44 R$ 
80.316,00 

06 375 m Canaleta meia cana ou tubo de concreto simples 
DN 400 mm, comprimento útil 1000 mm; classe 
PS-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe; conforme norma ABNT 
NBR 8890. 

R$ 58,98 R$ 
22.117,50 
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Valor global do lote: R$ 266.380,64 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e oitenta 
reais e sessenta e quatro centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/06/2020 
 
PROCESSO: 147/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 026/2020 – ATA DE REGISTRO: 
123/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de artefatos de concreto 
para a conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme edital. 
MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME 

COTA PRINCIPAL 
LOTE 04 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 22.500 
unid 

Bloco de concreto de 14,0 cm (largura) x 19,0 cm 
(altura) x 39,0 com (comprimento). 

R$ 3,28 R$ 
73.800,00 

 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 

 
LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 500 unid Guia pré-moldada reta, guia de concreto/meio 
fio, nas dimensões: comprimento 1,00m largura 
0,23m, espessura da base 0,11cm, topo 0,09m, 
de concreto, com resistência de no mínimo FCK 
15 MPA, para ser utilizado em montagem de 
drenagem superficial de plataforma. 

R$ 35,25 R$ 
17.625,00 

02 25 unid Guia pré-moldada reta – guia de concreto/meio 
fio, nas dimensões: comprimento 0,80m, largura 
0,20m, espessura da base 0,5cm, de concreto, 
com resistência de no mínimo FCK 15 MPA, para 
ser utilizado em praças, parques e jardins. 

R$ 30,05 R$ 751,25 

Valor global do lote: R$ 18.376,25 (dezoito mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) 
 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 38 unid Tubo de concreto armado DN 400 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm ; classe 
PA-1; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-1; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 97,00 R$ 3.686,00 

02 75 unid Tubo de concreto armado DN 600 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 

R$ 167,00 R$ 
12.525,00 
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PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

03 125 unid Tubo de concreto armado DN 800 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 273,00 R$ 
34.125,00 

04 50 unid Tubo de concreto armado DN 1.200 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 677,80 R$ 
33.890,00 

05 50 unid Tubo de concreto armado DN 1.500 mm 
(diâmetro), comprimento útil 1000 mm; classe 
PA-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe PA-2; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 800,00 R$ 
40.000,00 

06 125 m Canaleta meia cana ou tubo de concreto simples 
DN 400 mm, comprimento útil 1000 mm; classe 
PS-2; para águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de parede 
compatível com a classe; conforme norma ABNT 
NBR 8890. 

R$ 60,00 R$ 7.500,00 

Valor global do lote: R$ 131.726,00 (cento e trinta e um mil setecentos e vinte e seis 
reais) 
 
LOTE 09 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 7.500 
unid 

Bloco de concreto de 14,0 cm (largura) x 19,0 cm 
(altura) x 39,0 com (comprimento). 

R$ 3,90 R$ 
29.250,00 

 
LOTE 10 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 13 unid Anel de concreto com argolas de aço liso na 
medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 
0,45 m (espessura mínima), produzidos com 
armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, 
para utilização na execução de poços. 

R$ 317,30 R$ 4.124,90 

02 10 unid Anel de concreto com argolas de aço perfurado, R$ 318,50 R$ 3.185,00 
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na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) 
x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com 
armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, 
para utilização na execução de fossas sépticas. 

Valor global do lote: R$ 7.309,90 (sete mil trezentos e nove reais e noventa centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/06/2020 
 
PROCESSO: 147/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 026/2020 – ATA DE REGISTRO: 
124/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de artefatos de concreto 
para a conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme edital. 
R&D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI 

COTA PRINCIPAL 
LOTE 05 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 37 unid Anel de concreto com argolas de aço liso na 
medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 
0,45 m (espessura mínima), produzidos com 
armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, 
para utilização na execução de poços. 

R$ 289,00 R$ 
10.693,00 

02 30 unid Anel de concreto com argolas de aço perfurado, 
na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) 
x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com 
armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, 
para utilização na execução de fossas sépticas. 

R$ 300,00 R$ 9.000,00 

Valor global do lote: R$ 19.693,00 (dezenove mil seiscentos e noventa e três reais) 
 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
 
LOTE 06 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 2.000 m² Lajota sextavada 30x30cm com espessura de 
8cm – piso de concreto, de pedrisco e cimento, 
com formato sextavado, intertravado, com 
dimensões 30x30cm, com espessura de 8cm, na 
cor natural, para ser utilizado em local com 
tráfego de veículos comerciais de linha, fck 35 
MPA, conforme NBR 9781. 

R$ 46,71 R$ 
93.420,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/06/2020 
 
PROCESSO: 154/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 027/2020 – ATA DE REGISTRO: 
137/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual locação futura de horas máquinas, conforme 
edital. 
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI 
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LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 2.030 horas Motoniveladora acima de 140KW. R$ 180,00 R$ 

365.400,00 
 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 800 horas Rolo compactador vibratório autopropelido 

liso – especificação CA25. 
R$ 140,00 R$ 

112.000,00 

 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 400 horas Rolo compactador vibratório autopropelido 

pé de carneiro especificação CA25. 
R$ 139,30 R$ 

55.720,00 

 
LOTE 04 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 1.000 horas Caminhão Pipa capacidade de no mínimo 

6.000 litros. 
R$ 97,38 R$ 

97.380,00 

 
LOTE 05 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 1.500 horas Caminhão Basculante capacidade de no 

mínimo 12m³. 
R$ 120,00 R$ 

180.000,00 

 
LOTE 06 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 1.500 horas Pá-Carregadeira potência de no mínimo 

de 140 KW. 
R$ 150,00 R$ 

225.000,00 

 
LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
01 1.000 horas Escavadeira hidráulica potência de no 

mínimo 118 KW. 
R$ 170,00 R$ 

170.000,00 

 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor 

Global 
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01 400 horas Rolo compactador pneumático peso 
operacional – padrão vazio 10.000 kg. 

R$ 160,00 R$ 
64.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/06/2020 
 
PROCESSO: 159/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 031/2020 – ATA DE REGISTRO: 
129/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual locação futura recarga de cotas de gás P13 e 
P45 para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus 
equipamentos, conforme edital. 
SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP 
Descrição Qtd. Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

Marca 
e/ou 
Nome do 
Fabricant
e 

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

130 R$ 72,00 R$ 
9.360,00 

ULTRAGA
S 

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

50 R$ 300,00 R$ 
15.000,00 

ULTRAGA
S 

Valor Global da Proposta: R$ 24.360,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 19/06/2020 
 
PROCESSO: 382/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 055/2020 – ATA DE REGISTRO: 
298/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
fornecimento e execução de implantação de materiais de sinalização vertical, horizontal, 
semafórica e elementos de segurança viária para a municipalidade, conforme edital. 
NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 90 cj. Fornecimento e Implantação de placas de 

regulamentação e advertência, semi 
refletiva em chapa de aço. 

R$ 1.500,00 R$ 135.000,00 

02 50 cj. Fornecimento e Implantação de placas de 
orientação, totalmente refletiva em chapa 
de alumínio. 

R$ 2.000,00 R$ 100.000,00 

03 200 cj. Fornecimento e Implantação de conjunto 
de placas de identificação de logradouros 
medindo 600mmX300 com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática com 
aplicação de película refletiva prismática 
com abraçadeira ajustável em alumínio 
fundido para fixação das placas, e coluna 

R$ 820,00 R$ 164.000,00 
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de aço galvanizado à fogo de 
2,5X2,65mmX3,60 metros, com tampa em 
pvc. 

04 15 un. Fornecimento e Implantação de braço 
light (P55) 3"X3,75X2,70. 

R$ 2.000,00 R$ 30.000,00 

05 18 un. Fornecimento e Implantação de coluna 
metálica P- 57 4"X3,75X5,25M + braço 
projetado de 3"X3,75. 

R$ 5.100,00 R$ 91.800,00 

06 15 un. Fornecimento e Implantação de coluna 
de 101 – 4"X3,75X6M. 

R$ 3.100,00 R$ 46.500,00 

07 200 un. Fornecimento e Implantação de coluna 
metálica em aço galvanizada a godo de 
2,5"X2,65MMX3,60M, com tampa em pvc. 

R$ 600,00 R$ 120.000,00 

08 90 cj. Conjunto braquete fita e selo em aço 
galvanizado para fixação de placas em 
SPU. 

R$ 75,00 R$ 6.750,00 

09 1.700 cj. Pintura de sinalização horizontal com tinta 
à base de resina acrílica pelo processo de 
aspersão com aplicação de micro esferas 
de vidro. 

R$ 50,00 R$ 85.000,00 

10 200 un. Fornecimento e Implantação de tachão 
refletivo bidirecional amarelo. 

R$ 52,00 R$ 10.400,00 

11 400 un. Fornecimento e Implantação de tacha 
refletiva bidirecional amarela. 

R$ 35,00 R$ 14.000,00 

12 02 un. Fornecimento e Implantação de 
controlador de tráfego eletrônico de 12 
fases. 

R$ 29.000,00 R$ 58.000,00 

13 02 cj. Conjunto de aterramento. R$ 3.256,15 R$ 6.512,30 
14 02 cj. Conjunto de energização R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
15 04 un. Fornecimento e Implantação de módulo de 

GPRS. 
R$ 1.800,00 R$ 7.200,00 

16 08 un. Fornecimento e Implantação de grupo focal 
projetado em policarbonato a LED – 200 X 
200 X 200. 

R$ 3.000,00 R$ 24.000,00 

17 06 un. Contador regressivo digital a LED. R$ 3.800,00 R$ 22.800,00 
18 08 un. Fornecimento e Implantação de grupo

 focal repetidor em 
policarbonato a LED – 200 X 200 X 200. 

R$ 3.000,00 R$ 24.000,00 

19 16 un. Kit de fixação com roldana de porcelana 
e abraçadeira e aço galvanizado. 

R$ 80,00 R$ 1.280,00 

20 300 cj. Fornecimento e Implantação de cabo PP 4 
X 1MM. 

R$ 24,00 R$ 7.200,00 

21 300 cj. Fornecimento e Implantação de cabo PP 2 R$ 19,00 R$ 5.700,00 
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X 1,5MM. 
22 08 un. Conjunto luminára a LED para travessia de 

pedestres. 
R$ 4.000,00 R$ 32.000,00 

23 12 un. Rampa de acessibilidade tipo I – Padrão 
PMSP. 

R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

24 50 un. Mão-de-obra especializada para reforma e 
readequação de colunas P57 e P55. 

R$ 350,00 R$ 17.500,00 

25 80 hr. Equipe de manutenção vertical: 1 
caminhão plataforma pantográfica, 1 
motorista, 2 ajudantes, 1 encarregado. 

R$ 380,00 R$ 30.400,00 

26 100 hr Equipe de manutenção elétrica: 1 
caminhão plataforma pantográfica, 1 
motorista, 2 ajudantes, 1 encarregado. 

R$ 450,00 R$ 45.000,00 

27 12 un. Fornecimento e Implantação de grupo focal 
pedestre em policarbonato a LED – 200 X 
200. 

R$ 3.100,00 R$ 37.200,00 

28 100 un. Chapa de ferro liso 610X80 N 16. R$ 280,00 R$ 28.000,00 
29 20 un. Barra de ferro chato 1X1/4. R$ 620,00 R$ 12.400,00 
30 20 un. Barra de ferro chato 1.1/2X1/8. R$ 560,00 R$ 11.200,00 
31 500 pc. Selo inoxidável de 12,7MM. R$ 19,00 R$ 9.500,00 
32 200 un. Chapa lisa nº 16 de 50X50. R$ 140,00 R$ 28.000,00 
33 20 un. Barra de ferro chato 1X1/8. R$ 150,00 R$ 3.000,00 
34 200 un. Canos para sinalização tubo de 3M – 2 

½ por fora parede 3/16 espessura. 
R$ 670,00 R$ 134.000,00 

35 100 un. Chapa de ferro lisa redonda de 50 
diâmetros. 

R$ 140,00 R$ 14.000,00 

36 100 un. Chapa de ferro oitava de 60 diâmetros. R$ 164,00 R$ 16.400,00 
37 100 cx. Fita de aço inoxidável (304) de 1/2” de 

largura X 0,5MM de espessura, 30 metros. 
R$ 419,00 R$ 41.900,00 

Valor Global da Proposta: R$ 1.460.642,30 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/12/2020 
 
PROCESSO Nº 117/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
121/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de baterias para toda Municipalidade. 
DETENTORA: RONALDO MILANI & CIA LTDA – EPP. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 Bateria 150 AMP 60 Un 913,18 54.790,80 
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2 Bateria 100 AMP 60 Un 635,00 38.100,00 

3 Bateria 70 AMP 45 Un 494,67 22.260,15 

4 Bateria 60 AMP 45 Un 280,00 12.600,00 

5 Bateria 90 AMP Caixa baixa 23 Un 636,00 14.628,00 

6 Bateria 45 AMP 38 Un 247,00 9.386,00 

 
Lote 02 - Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 Bateria 150 AMP 20 Un 913,18 18.263,00 

2 Bateria 100 AMP 20 Un 635,00 12.700,00 

3 Bateria 70 AMP 15 Un 494,67 7.420,05 

4 Bateria 60 AMP 15 Un 280,00 4.200,00 

5 Bateria 90 AMP Caixa baixa 7 Un 636,00 4.452,00 

6 Bateria 45 AMP 12 Un 247,00 2.964,00 

Assinatura: 03/06/2020 Vigência: 02/06/2021 
 
PROCESSO Nº 129/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
115/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de avental impermeável e avental 
cirúrgico, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. 
 
Lote 01 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  

01 

AVENTAL IMPERMEÁVEL – GRAMATURA 50 G 
avental impermeável; em não tecido, 100% 
polipropileno (tnt), laminado, impermeável, não 
estéril, 50g/m²; acabamento em fechamento nas 
costas e cintura com sistema de ajuste e fixação 
através de dois pares de amarrilhos; manga 
longa com punho em malha canelada não 
colorido medindo aproximadamente 1,30 x 1,50; 
decote com viés, tiras costuradas; em material 
que garanta a integridade do produto; o produto 

1.000 Un 6,01 6.010,00 
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deverá obedecer a legislação vigente.  

02 

AVENTAL CIRÚRGICO COM BARREIRA VIRAL 
– GRAMATURA 50 G 
barreira contra vírus e bactérias de dimensões a 
partir de 0,027 microns, gramatura 50 g, tiras na 
cintura e velcro no pescoço, material respirável, 
proporcionando mais conforto ao usuário. 
Confeccionado com mangas raglan e por 
processo de solda ultrassônica, acompanha 
toalha para secagem das mãos, cartão tag de 
transferência asséptica, embalado 
individualmente, com dupla embalagem (dobra 
asséptica). Produto estéril, esterilizado por óxido 
de etileno. Embalagem de papel grau cirúrgico e 
filme hospitalar. Produto de uso único. Proibido 
reprocessar. 

500 Un 63,08 31.540,00 

Assinatura: 01/06/2020 Vigência: 31/05/2021 
 
PROCESSO Nº 130/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
116/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para  futura aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia, 
urostomia, para atender os pacientes inscritos no Programa de Ostomia, CASE e Mandado 
Judicial 
DETENTORA: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – EPP. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

02 

Kit de PLACA E BOLSA PARA 
COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 
PEÇAS COM PLACA SINTÉTICA   45 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração da 
pele. 

398 Kit 71,72 28.544,56 

05 

BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL E 
DRENÁVEL  19 A 64 MM 
Bolsa para colostomia para adultos, recortável, 
drenável, descartável, feita em plástico atóxico, 

2.250 Un 13,17 29.632,50 
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transparente, formato retangular, com bordas 
devidamente seladas, isenta de furos, emendas 
ou qualquer outro defeito prejudicial à sua 
finalidade, com barreira de resina sintética e 
adesivo microporoso de 3ª (terceira) geração 
com diâmetro aproximado de 19 (dezenove) mm 
a 64 (sessenta e quatro) mm, hipoalergênico, 
confeccionada com no mínimo 2 películas 
plásticas e tela protetora de poliéster não tecido 
ou em plástico microperfurado que permita a 
respiração da pele, acompanha clip para 
fechamento da bolsa. 

06 

BOLSA PARA COLOSTOMIA FECHADA 
DESCARTÁVEL OPACA DE 19 A 64 MM   
Bolsa para colostomia, fechada, descartável, 
feita em plástico atóxico, opaca, formato 
retangular, com bordas devidamente seladas, 
isentas de furo, emendas ou qualquer outro 
defeito prejudicial à sua finalidade, com barreira 
de resina sintética e adesivo microporoso de 3ª 
geração, com diâmetro aproximado de 19 a 64 
mm, hipoalergênica, confeccionada com no 
mínimo 2 películas e tela protetora de poliéster 
não tecido que permita a respiração da pele. 

1.238 Un 16,95 20.984,10 

07 

Kit de PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIA 
SISTEMA 2 PEÇAS FLEXÍVEL, OPACA,  
DRENAGEM 45 MM  
Kit de placa e bolsa para urostomia, drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética de 45 
mm, opaca, com adesivo microporoso, 
hipoalergênico, drenável, com acoplamento 
hermético, composta de duas películas plásticas 
não aderente e uma tela protetora de poliéster 
não tecido ou plástico micro perfurado que 
permita a transpiração da pele, silencioso, com 
válvula anti-refluxo. 

270 Un 83,43 22.526,10 

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

14 
Kit de PLACA E BOLSA PARA 
COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 
PEÇAS COM PLACA SINTÉTICA 38 MM  

132 Kit 71,73 9.468,36 
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Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 38 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração da 
pele. 

15 

Kit de PLACA E BOLSA PARA 
COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 
PEÇAS COM PLACA SINTÉTICA   45 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração da 
pele. 

132 Kit 71,72 9.467,04 

16 

Kit de PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA   57 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 57 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração da 
pele. 

120 Kit 71,73 8.607,60 

07 

PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA  70 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 70 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 

120 Kit 71,73 8.607,60 
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protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração da 
pele. 

08 

BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL E 
DRENÁVEL  19 A 64 MM 
Bolsa para colostomia para adultos, recortável, 
drenável, descartável, feita em plástico atóxico, 
transparente, formato retangular, com bordas 
devidamente seladas, isenta de furos, emendas 
ou qualquer outro defeito prejudicial à sua 
finalidade, com barreira de resina sintética e 
adesivo microporoso de 3ª (terceira) geração 
com diâmetro aproximado de 19 (dezenove) mm 
a 64 (sessenta e quatro) mm, hipoalergênico, 
confeccionada com no mínimo 2 películas 
plásticas e tela protetora de poliéster não tecido 
ou em plástico microperfurado que permita a 
respiração da pele, acompanha clip para 
fechamento da bolsa. 

750 Un 13,17 9.877,50 

19 

BOLSA PARA COLOSTOMIA FECHADA 
DESCARTÁVEL OPACA DE 19 A 64 MM   
Bolsa para colostomia, fechada, descartável, 
feita em plástico atóxico, opaca, formato 
retangular, com bordas devidamente seladas, 
isentas de furo, emendas ou qualquer outro 
defeito prejudicial à sua finalidade, com barreira 
de resina sintética e adesivo microporoso de 3ª 
geração, com diâmetro aproximado de 19 a 64 
mm, hipoalergênica, confeccionada com no 
mínimo 2 películas e tela protetora de poliéster 
não tecido que permita a respiração da pele. 

412 Un 16,95 6.983,40 

20 

Kit de PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIA 
SISTEMA 2 PEÇAS FLEXÍVEL, OPACA,  
DRENAGEM 45 MM  
Kit de placa e bolsa para urostomia, drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética de 45 
mm, opaca, com adesivo microporoso, 
hipoalergênico, drenável, com acoplamento 
hermético, composta de duas películas plásticas 
não aderente e uma tela protetora de poliéster 
não tecido ou plástico micro perfurado que 
permita a transpiração da pele, silencioso, com 

90 Un 83,43 7.508,70 
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válvula anti-refluxo. 

Assinatura: 02/06/2020 Vigência: 01/06/2021 
 
PROCESSO Nº 130/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
117/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para  futura aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia, 
urostomia, para atender os pacientes inscritos no Programa de Ostomia, CASE e Mandado 
Judicial 
DETENTORA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Kit de PLACA E BOLSA PARA 
COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 
PEÇAS COM PLACA SINTÉTICA 38 MM  
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 38 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico micro 
perfurado que permita a transpiração da pele. 

398 Kit 40,00 15.920,00 

03 

Kit de PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA   57 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 57 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico micro 
perfurado que permita a transpiração da pele. 

360 Kit 40,00 14.400,00 

04 

PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA  70 MM 
Kit de placa e bolsa para colostomia/ileostomia 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 70 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 

360 Kit 40,00 14.400,00 
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protetora de poliéster não tecido ou plástico micro 
perfurado que permita a transpiração da pele. 

08 

PÓ PROTETOR DE PELE 
Pó protetor de pele, granular, higroscópica, fino, 
que adere às áreas úmidas de modo formar uma 
barreira protetora, protege a pele de irrigações 
causadas por fluentes, composto por gelatina, 
pectina e carboximetilcelulose sódica.  

90 Un 30,00 2.700,00 

09 

PROTETOR DE ESTOMA 
Protetor de estoma, uma bolsa pequena e 
discreta com um filtro embutido para 
desodorização de gás e uma almofada para 
dentro de absorção. 

225 Un 30,00 6.750,00 

10 
MANGA PARA IRRIGAÇÃO  
Manga para irrigação de ostomia, com suporte 
para cinto, e clamp para fechamento. 

12 Un 40,91 490,92 

11 

ADESIVO FLEXÍVEL PLACA 20 X 20 CM – 
MARCA COLOPLAST RMS: 10430310084 
(material para Mandado Judicial) 
Adesivo flexível, elástico e macio, para proteção 
da pele periestoma e absorção de umidade. 
Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), 
resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de 
dioctilo (DOA), dióxido de titânio, 
carboximetilcelulose sódica (CMC) e 
antioxidantes. Revestido por filme de papel e 
silicone na face externa para facilitar a 
demarcação e recorte. Formato 20 x 20 cm. 
Embalagem Caixa com 5 unidades. 

150 Un 42,60 6.390,00 

12 

PASTA BARREIRA PROTETORA SEM ÁLCOOL – 
COLOPLAST RMS: 12050 (material para 
Mandado Judicial) 
Barreira protetora de pele em forma de pasta para 
o cuidado de estomas intestinais e urinários 
composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), 
borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), 
dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, 
gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), 
dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. 
Indicada para o preenchimento de cavidades e 
dobras cutâneas ao redor do estoma, 
assegurando um ajuste preciso entre o estoma e 

375 Un 50,00 18.750,00 
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a base adesiva e protegendo a pele do efluente 
do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. 
Acondicionado em tubo de 60 g embalado 
individualmente em caixa com 1 unidade com 
aplicador. 

13 

SISTEMA BOLSA UMA PEÇA DRENÁVEL 
TRANSPARENTE RECORTÁVEL 10 – 115 MM – 
MARCA/FABRICANTE: COLOPLAST RMS: 
10430310077 (material para Mandado Judicial) 
Sistema uma peça para uso pós operatório em 
estoma com base plana de dupla camada adesiva 
composta de óxido de ferro sintético, 
carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, 
gelatina, estireno isoprenoestireno e 
poliisobutileno, recortável de 10 a 115 mm e bolsa 
drenável transparente com capacidade para 725 
ml composta de EVA silencioso e à prova de 
odores revestida de tecido sem trama composto 
de fibras de poliéster hidrofóbico para secagem 
rápida em contato com umidade e maior conforto 
à pele, janela integrada de 100 mm para fácil 
acesso ao estoma e válvula de drenagem em 
formato funil que se adapta a diversas bolsas de 
cama. Embalagem Caixa com 6 unidades 

150 Un 43,00 6.450,00 

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

21 

PÓ PROTETOR DE PELE 
Pó protetor de pele, granular, higroscópica, fino, 
que adere às áreas úmidas de modo formar uma 
barreira protetora, protege a pele de irrigações 
causadas por fluentes, composto por gelatina, 
pectina e carboximetilcelulose sódica.  

30 Un 30,00 900,00 

22 

PROTETOR DE ESTOMA 
Protetor de estoma, uma bolsa pequena e 
discreta com um filtro embutido para 
desodorização de gás e uma almofada para 
dentro de absorção. 

75 Un 30,00 2.250,00 

23 
MANGA PARA IRRIGAÇÃO  
Manga para irrigação de ostomia, com suporte 
para cinto, e clamp para fechamento. 

03 Un 40,91 122,73 
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24 

ADESIVO FLEXÍVEL PLACA 20 X 20 CM – 
MARCA COLOPLAST RMS: 10430310084 
(material para Mandado Judicial) 
Adesivo flexível, elástico e macio, para proteção 
da pele periestoma e absorção de umidade. 
Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), 
resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de 
dioctilo (DOA), dióxido de titânio, 
carboximetilcelulose sódica (CMC) e 
antioxidantes. Revestido por filme de papel e 
silicone na face externa para facilitar a 
demarcação e recorte. Formato 20 x 20 cm. 
Embalagem Caixa com 5 unidades. 

50 Un 42,60 2.130,00 

25 

PASTA BARREIRA PROTETORA SEM ÁLCOOL – 
COLOPLAST RMS: 12050 (material para 
Mandado Judicial) 
Barreira protetora de pele em forma de pasta para 
o cuidado de estomas intestinais e urinários 
composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), 
borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), 
dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, 
gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), 
dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. 
Indicada para o preenchimento de cavidades e 
dobras cutâneas ao redor do estoma, 
assegurando um ajuste preciso entre o estoma e 
a base adesiva e protegendo a pele do efluente 
do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. 
Acondicionado em tubo de 60 g embalado 
individualmente em caixa com 1 unidade com 
aplicador. 

125 Un 50,00 6.250,00 

26 

SISTEMA BOLSA UMA PEÇA DRENÁVEL 
TRANSPARENTE RECORTÁVEL 10 – 115 MM – 
MARCA/FABRICANTE: COLOPLAST RMS: 
10430310077 (material para Mandado Judicial) 
Sistema uma peça para uso pós operatório em 
estoma com base plana de dupla camada adesiva 
composta de óxido de ferro sintético, 
carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, 
gelatina, estireno isoprenoestireno e 
poliisobutileno, recortável de 10 a 115 mm e bolsa 
drenável transparente com capacidade para 725 
ml composta de EVA silencioso e à prova de 

50 Un 43,00 2.150,00 
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odores revestida de tecido sem trama composto 
de fibras de poliéster hidrofóbico para secagem 
rápida em contato com umidade e maior conforto 
à pele, janela integrada de 100 mm para fácil 
acesso ao estoma e válvula de drenagem em 
formato funil que se adapta a diversas bolsas de 
cama. Embalagem Caixa com 6 unidades 

Assinatura: 02/06/2020 Vigência: 01/06/2021 
 
PROCESSO Nº 151/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
146/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material descartável para atender 
pacientes cadastrados no Programa Nutricional do Município 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Frasco para dieta enteral 300 ml 
Frasco para dieta; em polietileno; descartável; 
semi rígido; para acondicionar e administrar 
nutrição enteral; com dupla graduação em 
relevo na mesma face e escala volumétrica de 
10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; bocal 
com espaço para envase manual; alça de 
sustentação com trava, dobrável e bom 
encaixe; atóxico, apirogênico; transparente; 
tampa com rosca e lacre, que permita adaptar 
e vedar equipos; embalagem plástica 
individual lacrada que garanta a higiene 
integridade do produto; com laudo 
microbiológico, embalagem deverá conter 
número no lote, data de fabricação e validade; 
nome do responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

50.250 Un 1,45 72.862,50 

02 

Equipo para dieta enteral 
Equipo para administração de dietas enterais; 
em pvc; na cor azul, translúcido, atóxico, 
apirogênico, flexível; com ponta perfurante, 
com conectores do frasco e da sonda tipo 
universal; medindo no mínimo 120 cm de 
comprimento; com pinça rolete com pega 
ergométrica de alta precisão, com câmara 
gotejadora flexível transparente; estéril; 

16.800 Un 2,64 44.352,00 
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embalado em papel grau cirúrgico e filme 
transparente, individual; o produto deverá ser 
entregue com laudo analítico de acordo com a 
legislação atual vigente. 

 
Lote 02 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Frasco para dieta enteral 300 ml 
Frasco para dieta; em polietileno; descartável; 
semi rígido; para acondicionar e administrar 
nutrição enteral; com dupla graduação em 
relevo na mesma face e escala volumétrica de 
10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; bocal 
com espaço para envase manual; alça de 
sustentação com trava, dobrável e bom 
encaixe; atóxico, apirogênico; transparente; 
tampa com rosca e lacre, que permita adaptar 
e vedar equipos; embalagem plástica 
individual lacrada que garanta a higiene 
integridade do produto; com laudo 
microbiológico, embalagem deverá conter 
número no lote, data de fabricação e validade; 
nome do responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

16.750 Un 1,45 24.287,50 

02 

Equipo para dieta enteral 
Equipo para administração de dietas enterais; 
em pvc; na cor azul, translúcido, atóxico, 
apirogênico, flexível; com ponta perfurante, 
com conectores do frasco e da sonda tipo 
universal; medindo no mínimo 120 cm de 
comprimento; com pinça rolete com pega 
ergométrica de alta precisão, com câmara 
gotejadora flexível transparente; estéril; 
embalado em papel grau cirúrgico e filme 
transparente, individual; o produto deverá ser 
entregue com laudo analítico de acordo com a 
legislação atual vigente. 

5.600 Un 2,64 14.784,00 

Assinatura: 03/07/2020 Vigência: 02/07/2021 
 
PROCESSO Nº 255/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
221/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais elétricos para atender todas as 
Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
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DETENTORA: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

18 

Soquete antivibratório para lâmpada T8 a 
T10: para lâmpada fluorescente T8 T10 
124E. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. 

450 Un 6,00 2.700,00 

20 

Interruptor paralelo 10A – 250 V, branco – 
compatível com a marca Tramontina. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

15 Un 7,00 105,00 

21 

Módulo para tomada 2 pinos + T 10 a – 250 
V – branco compatível com a marca 
Tramontina. Embalagem deverá conter 
número do lote, data de fabricação e 
validade. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

300 Un 7,00 2.100,00 

22 

Tomada 2 pinos + T 20 A – 250 V – branco 
compatível com a marca Tramontina. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

300 Un 15,78 4.734,00 

30 

Ducha higiênica: 220 V, tamanho 
aproximado de 1 m, três temperaturas e 
elétrico. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. 

38 PC 204,04 7.753,52 

31 Bucha nº 06 com parafuso: bucha de fixação 
6 mm, com parafuso. 

150 Un 0,30 45,00 

32 Bucha nº 08 com parafuso: bucha de fixação 
8 mm, com parafuso. 

150 Un 0,40 60,00 

33 Bucha nº 10 com parafuso: bucha de fixação 
10 mm, com parafuso. 

150 Un 0,50 75,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

25

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 29 de março de 2021 Ano V | Edição nº 911

34 

Chave boia: Bivolt, comprimento do cabo 
aproximadamente: 1,2; 15A. Embalagem 
deverá conter número do lote, data de 
fabricação e validade. 

15 Un 33,01 495,15 

38 

Interruptor simples: branco, uma tecla. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

23 Un 7,00 161,00 

39 

Interruptor 2 teclas: branco, duas teclas. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

23 Un 13,96 321,08 

40 

Interruptor com 1 tomada e 1 tecla: branco, 
uma tecla simples, tomada de 20A e bivolt. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

12 Un 8,00 96,00 

41 

Interruptor com 2 tomadas e 1 tecla: branco, 
uma tecla simples e duas tomadas de 10A. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

12 Un 14,00 168,00 

42 

Tomada externa 10A: compatível com a 
marca Tramontina, modelo de sobrepor, 
10A, 2 pinos, Bivolt. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

45 Un 8,39 377,55 

43 

Tomada externa 20A: compatível com a 
marca Tramontina, modelo de sobrepor, 
20A, 2 pinos, Bivolt. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

45 Un 12,00 540,00 

44 
Porteiro eletrônico: interfone de 1 ponto, com 
campainha, com extensão de 2 interfones e 
1 principal, com fechadura elétrica, Bivolt. 

15 PC 355,33 5.329,95 

46 Contator 40A: chave contatora tripolar, 40A 
com 3 portas + auxiliar NF e NA em 220V 

09 Un 415,00 3.735,00 

47 Contator 80A: chave contatora tripolar, 80A 09 Un 550,00 4.950,00 
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com 3 portas + auxiliar NF e NA em 220V 

48 Contator 32A: chave contatora tripolar, 32A + 
3P + 1NA em 24V 

09 Un 150,00 1.350,00 

49 

Tomada interna 10 A; padrão, compatível 
com a marca Tramontina, 10 A , 2 polos + 
terra; Bivolt. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

38 Un 8,00 304,00 

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

79 

Soquete antivibratório para lâmpada T8 a 
T10: para lâmpada fluorescente T8 T10 
124E. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. 

150 Un 6,00 900,00 

81 

Interruptor paralelo 10A – 250 V, branco – 
compatível com a marca Tramontina. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

05 Un 7,00 35,00 

82 

Módulo para tomada 2 pinos + T 10 a – 250 
V – branco compatível com a marca 
Tramontina. Embalagem deverá conter 
número do lote, data de fabricação e 
validade. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

100 Un 7,00 700,00 

83 

Tomada 2 pinos + T 20 A – 250 V – branco 
compatível com a marca Tramontina. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
De acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

100 Un 15,78 1.578,00 

90 Ducha higiênica: 220 V, tamanho 
aproximado de 1 m, três temperaturas e 

12 PC 204,04 2.448,48 
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elétrico. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. 

91 Bucha nº 06 com parafuso: bucha de fixação 
6 mm, com parafuso. 

50 Un 0,30 15,00 

92 Bucha nº 08 com parafuso: bucha de fixação 
8 mm, com parafuso. 

50 Un 0,40 20,00 

93 Bucha nº 10 com parafuso: bucha de fixação 
10 mm, com parafuso. 

50 Un 0,50 25,00 

98 

Interruptor simples: branco, uma tecla. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

07 Un 7,00 49,00 

99 

Interruptor 2 teclas: branco, duas teclas. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

07 Un 13,96 97,72 

100 

Interruptor com 1 tomada e 1 tecla: branco, 
uma tecla simples, tomada de 20A e bivolt. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

03 Un 8,00 24,00 

101 

Interruptor com 2 tomadas e 1 tecla: branco, 
uma tecla simples e duas tomadas de 10A. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. De acordo com a NBR, INMETRO 
e demais Normas atuais vigentes 

03 Un 14,00 42,00 

102 

Tomada externa 10A: compatível com a 
marca Tramontina, modelo de sobrepor, 
10A, 2 pinos, Bivolt. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

15 Un 8,39 125,85 

103 

Tomada externa 20A: compatível com a 
marca Tramontina, modelo de sobrepor, 
20A, 2 pinos, Bivolt. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

15 Un 12,00 180,00 

106 Contator 40A: chave contatora tripolar, 40A 
com 3 portas + auxiliar NF e NA em 220V 

03 Un 415,00 1.245,00 
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107 Contator 80A: chave contatora tripolar, 80A 
com 3 portas + auxiliar NF e NA em 220V 

03 Un 550,00 1.650,00 

108 Contator 32A: chave contatora tripolar, 32A + 
3P + 1NA em 24V 

03 Un 150,00 450,00 

109 

Tomada interna 10 A; padrão, compatível 
com a marca Tramontina, 10 A , 2 polos + 
terra; Bivolt. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. De acordo com a 
NBR, INMETRO e demais Normas atuais 
vigentes 

12 Un 8,00 96,00 

Assinatura: 29/09/2020 Vigência: 28/09/2021 
 
PROCESSO Nº 255/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
220/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais elétricos para atender todas as 
Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: EDER HENRIQUE MENDES – ME. 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

27 

Comando de ventilador interno: para 
ventilador de teto, 3 chaves capacitivas 
sendo elas para luz, ventilador e velocidade 
(3 velocidades), tensão 3V e Bivolt. 

38 Un 20,00 760,00 

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

87 

Comando de ventilador interno: para 
ventilador de teto, 3 chaves capacitivas 
sendo elas para luz, ventilador e velocidade 
(3 velocidades), tensão 3V e Bivolt. 

12 Un 20,00 240,00 

Assinatura: 29/09/2020 Vigência: 28/09/2021 
 
PROCESSO Nº 255/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
218/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais elétricos para atender todas as 
Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – 
ME. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

11 Lâmpada LED Tubular T8 – 20 W – 1,20 cm 
– 6500 k – Bivolt, luz branca fria. 

4.500 Un 36,04 162.180,00 
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Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia de 
no mínimo 12 meses. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. De 
acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

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

72 

Lâmpada LED Tubular T8 – 20 W – 1,20 cm 
– 6500 k – Bivolt, luz branca fria. 
Embalagem deverá conter número do lote, 
data de fabricação e validade. Garantia de 
no mínimo 12 meses. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. De 
acordo com a NBR, INMETRO e demais 
Normas atuais vigentes 

1.500 Un 36,04 54.060,00 

Assinatura: 29/09/2020 Vigência: 28/09/2021 
 
PROCESSO Nº 255/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
219/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais elétricos para atender todas as 
Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI – EPP. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

51 

Ventilador de teto: com 3 pás e sem lustre, 
tensão 110V, potência de 130W e rotação de 
580 rpm aproximadamente. Embalagem 
deverá conter número do lote, data de 
fabricação e validade. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

150 Un 157,00 23.550,00 

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

111 

Ventilador de teto: com 3 pás e sem lustre, 
tensão 110V, potência de 130W e rotação de 
580 rpm aproximadamente. Embalagem 
deverá conter número do lote, data de 
fabricação e validade. Garantia contra 

50 Un 157,00 7.850,00 
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defeitos de fabricação ou materiais. 

Assinatura: 29/09/2020 Vigência: 28/09/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
296/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP 
 
Lote 22 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Fralda descartável em fibras de celulose, 
com aloe vera, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímero superabsorvente, fita reajustável, 
filme de polietileno e elásticos para dar ao 
bebe toda a flexibilidade e comodidade de 
que ele precisa. Tamanho M. 
Acondicionadas em pacotes contendo 68 
unidades, contendo informações do 
fabricante, data de fabricação e SAC. 

250 PCT 55,65 13.912,50 

02 

Fralda descartável em fibras de celulose, 
com aloe vera, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímero superabsorvente, fita reajustável, 
filme de polietileno e elásticos para dar ao 
bebe toda a flexibilidade e comodidade de 
que ele precisa. Tamanho G. 
Acondicionadas em pacotes contendo 64 
unidades, contendo informações do 
fabricante, data de fabricação e SAC. 

250 PCT 56,31 14.077,50 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
292/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
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 Unit Valor Total 

01 Água sanitária, desinfetante bactericida, 5.250 GAL 8,77 46.042,50 
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alvejante com cloro ativo. Composição: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio. 
Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de 
cloro ativo: de 2,0% a 2,5%, p/p, densidade 
± entre 1,029 a 1,04 e PH ± entre 11 a 13, 
acondicionado em galão plástico leitoso 
contendo 5 litros. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, laudo de determinação do 
percentual de cloro ativo, laudo de 
determinação de PH emitidos por laboratório 
credenciado pela ANVISA. 

02 

Álcool etílico 70° INPM. Composição: Álcool 
etílico e água, PH entre ± 6 a 8, embalado 
em frasco plástico contendo 1 litro. Constar 
na embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

6.000 FRS 9,03 54.180,00 

03 

Álcool etílico recomendado para uso geral, 
graduação alcoólica de 92,8° INPM (96° 
GL). Embalado em frasco plástico 
transparente contendo 1.000 ml, com tampa 
de rosca que evita vazamento do produto. 
Composição: Álcool etílico hidratado, água e 
desnaturante. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS.  

4.500 LT 11,26 50.670,00 

04 

Álcool gel 70º, com aloe vera, bactericida. 
Utilizado na assepsia a seco das mãos. 
Composição: álcool, carboxyvinyl polymer, 
aloe barbadensis, triethanolamine e 
benzoato de denatonio e água, PH ± entre 
5,50 a 6,50. Embalagem: Frasco plástico 

7.500 UN 6,09 45.675,00 
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com tampa flip top contendo 500 ml. Constar 
na embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, após o término da sessão, 
cópia autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, pseudomonas aeruginosa 
emitidos por laboratório acreditado pela 
ANVISA. 

05 

Amaciante para roupas, na cor azul. 
Composição: tensoativo, corante, 
conservante, fragrância e água, PH ± entre 
4,5 e 7, densidade ± entre 0,97 a 0,99 g/ml, 
embalado em frasco plástico opaco, 
contendo 2 litros com fragrância agradável. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, 
determinação de densidade e determinação 
de viscosidade e determinação do teor 
tensoativo catiônico emitidos por laboratório 
acreditado pela ANVISA, registro e/ou 
notificação do produto na ANVISA. 

3.750 GAL 4,56 17.100,00 

06 

Cera incolor. Composição: agentes 
plastificantes, tensoativo aniônico, 
coadjuvantes, agentes de polimento, 
antiespumante e água, PH ± entre 6,5 a 8 
teor de não voláteis ± entre 8,8 a 11, 
embalado em galão plástico resistente, 
contendo 5 litros. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. 

1.875 GAL 20,55 38.531,25 

07 Desinfetante para uso geral. Composição: 
cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 

5.250 GAL 8,90 46.725,00 
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corante, nonilfenol etoxilado e veículo, 
princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio 0,2%, PH ± entre 5,5 a 8, fragrância 
lavanda, embalado em galão plástico 
resistente, contendo 5 litros. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, cópia autenticada dos 
laudos de ação antimicrobiana frente aos 
microorganismos staphylococcus aureus, 
salmonella choleraesuis, pseudomonas 
aeruginosa, laudo de determinação de PH, 
laudo de determinação de teor de 
tensoativos catiônicos, laudo teste de 
irritação e corrosão cutânea emitidos por 
laboratório acreditado pela ANVISA 

08 

Detergente desengordurante com alta 
concentração de ativos, ph neutro. 
Composto de ácidoalquil benzeno sulfônico 
linear, alcalinizante, conservante, 
espessante, agente de controle de ph, 
estabilizante, umectante, corante e veículo. 
Acondicionado em galão plástico contendo 
05 litros. Constar na embalagem informação 
do produto e do fabricante, data de 
fabricação, validade, nº lote,  nº do registro / 
notificação na ANVISA MS.    

3.000 GAL 18,94 56.820,00 

09 

Detergente líquido neutro para louça, PH ± 6 
a 8. Embalagem: Galão plástico de 5 litros. 
Composição: tensoativos aniônicos, 
coadjuvantes, sequestrante, derivados de 
isotiazolinonas, espessante, corante e água. 
Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato sódio. Contém tensoativo 
biodegradável. O produto deverá ser testado 
por dermatologistas. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS.    

5.250 GAL 11,45 60.112,50 

10 Hipoclorito de sódio. Composição: hipoclorito 3.375 GAL 31,65 106.818,75 
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de sódio: 4,5 a 5,5%, hidróxido de sódio e 
água, PH ± entre 11,5 a 13, embalado em 
galão plástico resistente, contendo 5 litros. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de ação antimicrobiana frente aos 
microorganismos staphylococcus aureus, 
salmonella choleraesuis, pseudomonas 
aeruginosa, laudo de determinação do 
percentual de cloro ativo, laudo de 
determinação de PH e laudo de toxicidade 
oral emitidos por laboratório acreditado pela 
ANVISA. 

11 

Inseticida aerosol, multinseticida a base de 
água 300 ml, eficaz contra mosquito da 
dengue, moscas, mosquitos, formigas e 
baratas. Embalado em frasco de aço 
reciclável com tampa aerosol. Composição: 
imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% 
p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, 
propelente, conservante, antioxidante e 
água. Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote,  nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

1.500 FRS 13,18 19.770,00 

12 

Limpa vidros para limpeza de espelhos, 
vidros, entre outros, sem embaçar, 
composição: dodecil benzeno sulfonato de 
sódio, estabilizante, umectante, corante, 
butilglicol, solvente, sequestrante e veículo, 
PH ± entre 8,5 a 10,5, densidade ± entre 
0,98 a 0,99 g/ml, odor característico. 
Embalagem: Frasco plástico contendo 500 
ml, com tampa flip-top. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

1.500 UN 4,50 6.750,00 
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13 

Limpador desengordurante para superfícies 
em geral: cozinha, banheiros, pisos etc. 
Acondicionado em frasco plástico com 
tampa flip top contendo 500 ml. Com 
componente ativo e leve fragrância cítrica. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

1.500 FRS 4,75 7.125,00 

14 

Limpador multiuso, produto 4 em 1 eficiente 
na limpeza e higienização de superfícies em 
geral, com ação desengordurante e aroma 
suave. Composição: fragrância, 
sequestrante, conservante, solvente, água, 
tensoativo aniônico, princípio ativo: 
nonilfenol etoxilado, PH ± entre 11,50 a 12,0, 
densidade ± entre 0,98,5 a 1,010 g/ml, odor 
característico de lavanda ou citrus. 
Embalagem Frasco plástico com tampa flip 
top, contendo 500 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, após o término da sessão, 
cópia autenticada dos laudos de 
determinação de PH, laudo de tensoativo 
catiônico emitido por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

9.000 FRS 2,33 20.970,00 

15 

Lustra móveis. Composição: ceras 
microcristalinas, silicone, coadjuvante, 
solventes alifáticos, atenuador de espuma, 
emulsificante, espessante, conservante, 
nonilfenol etoxilado, alcalinizante, 
sequestrante, fragrância e água, PH ± entre 
8 a 9,5, densidade ± entre 0,95 a 0,98 g/ml, 
fragrância lavanda, embalado em frasco 
plástico com tampa flip top, contendo 500 
ml. Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

1.125 UN 7,70 8.662,50 

06 
Odorizador de ar. Propriedades físico-
químico estado físico líquido premido, odor 
característico, pH 6,00 a 7,00, viscosidade 

2.250 FRS 14,52 32.670,00 
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cinemática 1,30 a 1,80 cst à 40°c pressão 
interna 35 a 55 psi a 25ºc densidade 0,83 a 
0,87 g/cm3 taxa de liberação 70 a 110 
g/minuto, frasco de 360 ml. Composição: 
Alcool etilico, antioxidante, conservante, 
fragrância, veículo e propelente. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS.    

17 

Pedra Sanitária, fragrâncias suave, 
embalagem plástica contendo pedra de 35 
gramas acompanhada de haste plástica e 
recondicionado em caixa cartonada. Constar 
na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

1500 UN 3,24 4.860,00 

18 

Sabão em barra neutra glicerinado. 
Composição: sebo bovino, alcalinizante, 
glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, 
branqueador óptico, corante e água, PH ± 
entre 8,5 A 11, odor característico, embalado 
em plástico contendo 5 unidades de 200 grs. 
Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, laudo da 
determinação de alcalinidade de sódio 
emitido por laboratório credenciado pela 
ANVISA. 

750 PCT 11,21 8.407,50 

19 

Sabão em pasta, a base de hidróxido de 
sódio. Acondicionado em sachê plástico 
transparente contendo 500 gramas. Constar 
na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

2.250 PCT 5,28 11.880,00 

20 

Sabão em pó com enzimas, para lavagem 
de roupas brancas e coloridas, com 
tensoativos biodegradáveis, embalados em 
caixa cartonada, contendo 900gr. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 

5.250 KG 12,08 63.420,00 
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lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

21 

Saponáceo cremoso. Composição: 
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, 
nonilfenol etoxilado, abrasivo (carbonato de 
sódio), coadjuvantes (hidrogênio carbonado 
de sódio, carbonato de cálcio), conservante, 
espessante (homopolímero de ácido acrílico) 
sequestrante (tetrassódico do ácido 
etilenodiamino tetracético) corante, 
fragrância e veículo, PH ± entre 6,5 a 9, 
densidade ± entre 1,10 a 1,13, fragrância 
limão, embalado em frasco plástico 
contendo 300 ml. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. 

2.250 UN 4,50 10.125,00 

22 

Sabonete líquido perolado. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chloride, 
parfum, Cocamide DEA, sodium laureth 
sulfate; EDTA, methylchloroisotiazolinone, 
glycol distearate; aqua, PH ± entre 7,5 a 8,5 
densidade ± entre 1,00 a 1,03 g/ml, 
fragrância erva doce, na cor verde, 
embalado em galão plástico resistente; 
contendo 5 litros. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de sensibilização 
cutânea emitidos por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

2.250 GAL 15,86 35.685,00 

 
Lote 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Água sanitária, desinfetante bactericida, 
alvejante com cloro ativo. Composição: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio. 
Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de 
cloro ativo: de 2,0% a 2,5%, p/p, densidade 
± entre 1,029 a 1,04 e PH ± entre 11 a 13, 
acondicionado em galão plástico leitoso 
contendo 5 litros. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 

1.750 GAL 8,77 15.347,50 
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de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, laudo de determinação do 
percentual de cloro ativo, laudo de 
determinação de PH emitidos por laboratório 
credenciado pela ANVISA. 

02 

Álcool etílico 70° INPM. Composição: Álcool 
etílico e água, PH entre ± 6 a 8, embalado 
em frasco plástico contendo 1 litro. Constar 
na embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

2.000 FRS 9,03 18.060,00 

03 

Álcool etílico recomendado para uso geral, 
graduação alcoólica de 92,8° INPM (96° 
GL). Embalado em frasco plástico 
transparente contendo 1.000 ml, com tampa 
de rosca que evita vazamento do produto. 
Composição: Álcool etílico hidratado, água e 
desnaturante. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS.  

1.500 LT 11,26 16.890,00 

04 

Álcool gel 70º, com aloe vera, bactericida. 
Utilizado na assepsia a seco das mãos. 
Composição: álcool, carboxyvinyl polymer, 
aloe barbadensis, triethanolamine e 
benzoato de denatonio e água, PH ± entre 
5,50 a 6,50. Embalagem: Frasco plástico 
com tampa flip top contendo 500 ml. Constar 
na embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, após o término da sessão, 
cópia autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 

2.500 UN 6,09 15.225,00 
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staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, pseudomonas aeruginosa 
emitidos por laboratório acreditado pela 
ANVISA. 

05 

Amaciante para roupas, na cor azul. 
Composição: tensoativo, corante, 
conservante, fragrância e água, PH ± entre 
4,5 e 7, densidade ± entre 0,97 a 0,99 g/ml, 
embalado em frasco plástico opaco, 
contendo 2 litros com fragrância agradável. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, 
determinação de densidade e determinação 
de viscosidade e determinação do teor 
tensoativo catiônico emitidos por laboratório 
acreditado pela ANVISA, registro e/ou 
notificação do produto na ANVISA. 

1.250 GAL 4,56 5.700,00 

06 

Cera incolor. Composição: agentes 
plastificantes, tensoativo aniônico, 
coadjuvantes, agentes de polimento, 
antiespumante e água, PH ± entre 6,5 a 8 
teor de não voláteis ± entre 8,8 a 11, 
embalado em galão plástico resistente, 
contendo 5 litros. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. 

625 GAL 20,55 12.843,75 

07 

Desinfetante para uso geral. Composição: 
cloreto de alquil dimetil benzil amônio, 
corante, nonilfenol etoxilado e veículo, 
princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio 0,2%, PH ± entre 5,5 a 8, fragrância 
lavanda, embalado em galão plástico 
resistente, contendo 5 litros. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 

1.750 GAL 8,90 15.575,00 
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MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, cópia autenticada dos 
laudos de ação antimicrobiana frente aos 
microorganismos staphylococcus aureus, 
salmonella choleraesuis, pseudomonas 
aeruginosa, laudo de determinação de PH, 
laudo de determinação de teor de 
tensoativos catiônicos, laudo teste de 
irritação e corrosão cutânea emitidos por 
laboratório acreditado pela ANVISA 

08 

Detergente desengordurante com alta 
concentração de ativos, ph neutro. 
Composto de ácidoalquil benzeno sulfônico 
linear, alcalinizante, conservante, 
espessante, agente de controle de ph, 
estabilizante, umectante, corante e veículo. 
Acondicionado em galão plástico contendo 
05 litros. Constar na embalagem informação 
do produto e do fabricante, data de 
fabricação, validade, nº lote,  nº do registro / 
notificação na ANVISA MS.    

1.000 GAL 18,94 18.940,00 

09 

Detergente líquido neutro para louça, PH ± 6 
a 8. Embalagem: Galão plástico de 5 litros. 
Composição: tensoativos aniônicos, 
coadjuvantes, sequestrante, derivados de 
isotiazolinonas, espessante, corante e água. 
Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato sódio. Contém tensoativo 
biodegradável. O produto deverá ser testado 
por dermatologistas. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS.    

1.750 GAL 11.45 20.037,50 

10 

Hipoclorito de sódio. Composição: hipoclorito 
de sódio: 4,5 a 5,5%, hidróxido de sódio e 
água, PH ± entre 11,5 a 13, embalado em 
galão plástico resistente, contendo 5 litros. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 

1.125 GAL 31,65 35.606,25 
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término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de ação antimicrobiana frente aos 
microorganismos staphylococcus aureus, 
salmonella choleraesuis, pseudomonas 
aeruginosa, laudo de determinação do 
percentual de cloro ativo, laudo de 
determinação de PH e laudo de toxicidade 
oral emitidos por laboratório acreditado pela 
ANVISA. 

11 

Inseticida aerosol, multinseticida a base de 
água 300 ml, eficaz contra mosquito da 
dengue, moscas, mosquitos, formigas e 
baratas. Embalado em frasco de aço 
reciclável com tampa aerosol. Composição: 
imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% 
p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, 
propelente, conservante, antioxidante e 
água. Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote,  nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

500 FRS 13,18 6.590,00 

12 

Limpa vidros para limpeza de espelhos, 
vidros, entre outros, sem embaçar, 
composição: dodecil benzeno sulfonato de 
sódio, estabilizante, umectante, corante, 
butilglicol, solvente, sequestrante e veículo, 
PH ± entre 8,5 a 10,5, densidade ± entre 
0,98 a 0,99 g/ml, odor característico. 
Embalagem: Frasco plástico contendo 500 
ml, com tampa flip-top. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

500 UN 4,50 2.250,00 

13 

Limpador desengordurante para superfícies 
em geral: cozinha, banheiros, pisos etc. 
Acondicionado em frasco plástico com 
tampa flip top contendo 500 ml. Com 
componente ativo e leve fragrância cítrica. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

500 FRS 4,75 2.375,00 
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14 

Limpador multiuso, produto 4 em 1 eficiente 
na limpeza e higienização de superfícies em 
geral, com ação desengordurante e aroma 
suave. Composição: fragrância, 
sequestrante, conservante, solvente, água, 
tensoativo aniônico, princípio ativo: 
nonilfenol etoxilado, PH ± entre 11,50 a 12,0, 
densidade ± entre 0,98,5 a 1,010 g/ml, odor 
característico de lavanda ou citrus. 
Embalagem Frasco plástico com tampa flip 
top, contendo 500 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, após o término da sessão, 
cópia autenticada dos laudos de 
determinação de PH, laudo de tensoativo 
catiônico emitido por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

3.000 FRS 2,33 6.990,00 

15 

Lustra móveis. Composição: ceras 
microcristalinas, silicone, coadjuvante, 
solventes alifáticos, atenuador de espuma, 
emulsificante, espessante, conservante, 
nonilfenol etoxilado, alcalinizante, 
sequestrante, fragrância e água, PH ± entre 
8 a 9,5, densidade ± entre 0,95 a 0,98 g/ml, 
fragrância lavanda, embalado em frasco 
plástico com tampa flip top, contendo 500 
ml. Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

375 UN 7,70 2.887,50 

16 

Odorizador de ar. Propriedades físico-
químico estado físico líquido premido, odor 
característico, pH 6,00 a 7,00, viscosidade 
cinemática 1,30 a 1,80 cst à 40°c pressão 
interna 35 a 55 psi a 25ºc densidade 0,83 a 
0,87 g/cm3 taxa de liberação 70 a 110 
g/minuto, frasco de 360 ml. Composição: 
Alcool etilico, antioxidante, conservante, 
fragrância, veículo e propelente. Constar na 
embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 

750 FRS 14,52 10.890,00 
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lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS.    

17 

Pedra Sanitária, fragrâncias suave, 
embalagem plástica contendo pedra de 35 
gramas acompanhada de haste plástica e 
recondicionado em caixa cartonada. Constar 
na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

500 UN 3,24 1.620,00 

18 

Sabão em barra neutra glicerinado. 
Composição: sebo bovino, alcalinizante, 
glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, 
branqueador óptico, corante e água, PH ± 
entre 8,5 A 11, odor característico, embalado 
em plástico contendo 5 unidades de 200 grs. 
Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, laudo da 
determinação de alcalinidade de sódio 
emitido por laboratório credenciado pela 
ANVISA. 

250 PCT 11.21 2.802,50 

19 

Sabão em pasta, a base de hidróxido de 
sódio. Acondicionado em sachê plástico 
transparente contendo 500 gramas. Constar 
na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

750 PCT 5,28 3.960,00 

20 

Sabão em pó com enzimas, para lavagem 
de roupas brancas e coloridas, com 
tensoativos biodegradáveis, embalados em 
caixa cartonada, contendo 900gr. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

1.750 KG 12,08 21.140,00 

21 

Saponáceo cremoso. Composição: 
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, 
nonilfenol etoxilado, abrasivo (carbonato de 
sódio), coadjuvantes (hidrogênio carbonado 
de sódio, carbonato de cálcio), conservante, 
espessante (homopolímero de ácido acrílico) 
sequestrante (tetrassódico do ácido 

750 UN 4,50 3.375,00 
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etilenodiamino tetracético) corante, 
fragrância e veículo, PH ± entre 6,5 a 9, 
densidade ± entre 1,10 a 1,13, fragrância 
limão, embalado em frasco plástico 
contendo 300 ml. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. 

22 

Sabonete líquido perolado. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chloride, 
parfum, Cocamide DEA, sodium laureth 
sulfate; EDTA, methylchloroisotiazolinone, 
glycol distearate; aqua, PH ± entre 7,5 a 8,5 
densidade ± entre 1,00 a 1,03 g/ml, 
fragrância erva doce, na cor verde, 
embalado em galão plástico resistente; 
contendo 5 litros. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de sensibilização 
cutânea emitidos por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

750 GAL 15,86 11.895,00 

 
Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 36, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

02 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 37, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

03 
Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 38, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 

75 Par 48,40 3.630,00 
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fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

04 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 39, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

05 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 40, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

06 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 41, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

07 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 42, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

08 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 43, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

75 Par 48,40 3.630,00 

09 Luva de látex 100% natural, forrada, com 
palma da mão antiderrapante, tamanho 

2.250 Par 3,28 7.380,00 
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aproximadamente 29 cm, espessura 0,40 
mm com Certificado de Aprovação do 
Ministério do Trabalho expresso na 
embalagem, na cor amarela, tamanho M, 
embalada individualmente por pares em 
saco plástico contendo informações sobre o 
produto e fabricante. 

10 

Luva de látex 100% natural, forrada, com 
palma da mão antiderrapante, tamanho 
aproximadamente 29 cm, espessura 0,40 
mm com Certificado de Aprovação do 
Ministério do Trabalho expresso na 
embalagem, na cor amarela, tamanho G, 
embalada individualmente por pares em 
saco plástico contendo informações sobre o 
produto e fabricante. 

2.250 Par 3,28 7.380,00 

 
Lote 04 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 36, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

02 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 37, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

03 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 38, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

04 Bota branca borracha com cabedal em 25 Par 48,40 1.210,00 
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borracha, tamanho 39, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

05 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 40, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

06 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 41, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

07 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 42, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

08 

Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 43, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

25 Par 48,40 1.210,00 

09 

Luva de látex 100% natural, forrada, com 
palma da mão antiderrapante, tamanho 
aproximadamente 29 cm, espessura 0,40 
mm com Certificado de Aprovação do 
Ministério do Trabalho expresso na 
embalagem, na cor amarela, tamanho M, 
embalada individualmente por pares em 
saco plástico contendo informações sobre o 

750 Par 3,28 2.460,00 
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produto e fabricante. 

10 

Luva de látex 100% natural, forrada, com 
palma da mão antiderrapante, tamanho 
aproximadamente 29 cm, espessura 0,40 
mm com Certificado de Aprovação do 
Ministério do Trabalho expresso na 
embalagem, na cor amarela, tamanho G, 
embalada individualmente por pares em 
saco plástico contendo informações sobre o 
produto e fabricante. 

750 Par 3,28 2.460,00 

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

01 

Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 8 litros, o 
balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

150 UN 9,67 1.450,50 

02 

Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 10 litros, 
o balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

150 UN 10,41 1.561,50 

03 

Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, 
o balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

150 UN 17,19 2.578,50 

04 

Cesto para lixo, plástico, redondo, 
confeccionado em material de polipropileno 
ou poliestireno resistente, atóxico, 
capacidade aproximada de 10/15 litros. 

150 UN 14,21 2.131,50 
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Produto deve ser identificado através de 
etiqueta ou gravação, em relevo, da marca. 
Poderá ser solicitado nas cores branca ou 
preta. 

05 

Cesto para lixo, plástico, quadrado, com 
pedal e tampa, confeccionado com material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
atóxico, capacidade para 15 litros. Produto 
deve ser identificado através de etiqueta ou 
gravação, em relevo, da marca. Poderá ser 
solicitado nas cores branca ou preta. 

150 UN 72,64 10.896,00 

06 

Cesto para lixo, plástico, tipo balde, com 
tampa e duas alças vazadas, confeccionado 
com material de polipropileno ou poliestireno 
resistente, atóxico, capacidade para 100 
litros, o cesto e a tampa devem ser de 
apenas uma cor. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta ou gravação, 
em relevo, da marca. Poderá ser solicitado 
nas cores branca ou preta. 

150 UN 86,54 12.981,00 

07 
Cesto basculante 60 litros com tampa: Cesto 
basculante, em material plástico de pedal 
em metal resistente, 60 litros, com tampa. 

750 UN 82,86 62.145,00 

08 

Mangueira para jardim, fabricada em PVC 
flexível. Composta de esguicho e terminal de 
torneira, com 30 metros de comprimento. 
Embalado individualmente. Constar na 
embalagem: marca e dados de identificação 
do fabricante. 

150 UN 154,20 23.130,00 

09 

Pá para lixo, com base plástica, dimensões 
aproximadas: largura 24 cm x comprimento 
22 cm x altura 8,5 cm, com cabo de madeira 
pinnus medindo aproximadamente 80 cm. 
Deverá constar no produto etiqueta com 
dados de identificação e marca. 

225 UN 7,21 1.622,25 

 
Lote 06 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 
Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 8 litros, o 

50 UN 9,67 483,50 
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balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

02 

Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 10 litros, 
o balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

50 UN 10,41 520,50 

03 

Balde plástico, confeccionado em material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, 
o balde deve ser liso de uma única cor, deve 
ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

50 UN 17,19 859,50 

04 

Cesto para lixo, plástico, redondo, 
confeccionado em material de polipropileno 
ou poliestireno resistente, atóxico, 
capacidade aproximada de 10/15 litros. 
Produto deve ser identificado através de 
etiqueta ou gravação, em relevo, da marca. 
Poderá ser solicitado nas cores branca ou 
preta. 

50 UN 14,21 710,50 

05 

Cesto para lixo, plástico, quadrado, com 
pedal e tampa, confeccionado com material 
de polipropileno ou poliestireno resistente, 
atóxico, capacidade para 15 litros. Produto 
deve ser identificado através de etiqueta ou 
gravação, em relevo, da marca. Poderá ser 
solicitado nas cores branca ou preta. 

50 UN 72,64 3.632,00 

06 

Cesto para lixo, plástico, tipo balde, com 
tampa e duas alças vazadas, confeccionado 
com material de polipropileno ou poliestireno 
resistente, atóxico, capacidade para 100 
litros, o cesto e a tampa devem ser de 
apenas uma cor. Produto deve ser 

50 UN 86,54 4.327,00 
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identificado através de etiqueta ou gravação, 
em relevo, da marca. Poderá ser solicitado 
nas cores branca ou preta. 

07 
Cesto basculante 60 litros com tampa: Cesto 
basculante, em material plástico de pedal 
em metal resistente, 60 litros, com tampa. 

250 UN 82,86 20.715,00 

08 

Mangueira para jardim, fabricada em PVC 
flexível. Composta de esguicho e terminal de 
torneira, com 30 metros de comprimento. 
Embalado individualmente. Constar na 
embalagem: marca e dados de identificação 
do fabricante. 

50 UN 154,20 7.710,00 

09 

Pá para lixo, com base plástica, dimensões 
aproximadas: largura 24 cm x comprimento 
22 cm x altura 8,5 cm, com cabo de madeira 
pinnus medindo aproximadamente 80 cm. 
Deverá constar no produto etiqueta com 
dados de identificação e marca. 

75 UN 7,21 540,75 

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

01 

Vassoura higiênica, tipo lavatina, sanitária, 
cabo plástico de aproximadamente 25 cm de 
comprimento, cerdas de nylon de 3 cm de 
altura, brancas, com suporte plástico. 

150 UN 8,29 1.243,50 

02 

Esponja dupla face multiuso composta de 
espuma de poliuretano e fibra sintética com 
abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 20 
mm, embalada em pacote plástico contendo 
04 unidades. Constar na embalagem: 
informações sobre o produto. 

2.250 PCT 4,65 10.462,50 

03 

Flanela (para limpeza) - medidas mínimas: 
55 x 28 cm, com costura nas bordas. Deverá 
conter etiqueta costurada constando: dados 
do fabricante, medidas e marca. 

1.500 UN 2,36 3.540,00 

04 

Esponja (lã) de aço para limpeza de 
panelas, talheres, louças, vidros e objetos de 
alumínio, composto de aço-carbono de 
primeira qualidade, embalados em pacote 
plástico contendo 8 unidades, com peso 

3.750 UN 2,28 8.550,00 
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líquido de 60g. 

05 

Pano de chão, alvejado 100% algodão, 
lavado em processo e aquecido com 
alvejante a base de peróxido de hidrogênio 
no processo de jiguer, costurado/ fechado, 
tipo saco, medindo 42 x 68 cm, com mínimo 
140grs. O produto deverá possuir etiqueta 
costurada com dados de identificação e 
composição. 

3.750 UN 2,70 10.125,00 

06 

Pano de prato composto de tecido 100% 
algodão, alvejado, medindo 
aproximadamente 70 x 50 cm, pano branco 
com bainha feita para que não desfie. O 
produto deverá possuir etiqueta com a 
marca. 

1.500 UN 2,91 4.365,00 

07 

Pano multiuso, 55x33cm, confeccionado em 
fibra de viscose, resina, corante e com 
agente bacteriostático. Acondicionado em 
pacote contendo 5 unidades. 

1.500 PCT 2,80 4.200,00 

08 

Fósforo, acendedor em madeira, composto 
vegetal e minério, apresentado na forma 
palito com ponto de pólvora. Acondicionado 
em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 
palitos, reembalado em fardo contendo 20 
maços, contendo selo INMETRO e INOR. 

2.250 MÇO 4,15 9.337,50 

09 

Corda para varal nº 5, confeccionada em 
material plástico de polietileno resistente, 
medindo 10 metros. Acondicionada em 
pacote plástico contendo marca e dados do 
produto. 

150 UN 3,15 472,50 

10 

Esponja de banho, confeccionada em 
espuma de poliuretano, fibra sintética, resina 
e mineral. Dupla face. Medida aprox. 
135mmx63mmx38mm. 

750 UN 0,93 697,50 

11 

Prendedor de roupas com corpo em 
polipropileno medindo, aproximadamente 8 
cm, contendo mola, acondicionado em 
pacote com 12 unidades. Conter na 
embalagem dados do fabricante. 

750 PCT 3,11 2.332,50 
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12 

Toalha de mão 100% algodão tipo felpuda 
de uma única cor em tons claros, medindo 
no mínimo 48x68 com etiqueta contendo 
todas as informações do produto e marca. 

150 UN 31,16 4.674,00 

 
Lote 12 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Vassoura higiênica, tipo lavatina, sanitária, 
cabo plástico de aproximadamente 25 cm de 
comprimento, cerdas de nylon de 3 cm de 
altura, brancas, com suporte plástico. 

50 UN 8,29 414,50 

02 

Esponja dupla face multiuso composta de 
espuma de poliuretano e fibra sintética com 
abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 20 
mm, embalada em pacote plástico contendo 
04 unidades. Constar na embalagem: 
informações sobre o produto. 

750 PCT 4.65 3.487,50 

03 

Flanela (para limpeza) - medidas mínimas: 
55 x 28 cm, com costura nas bordas. Deverá 
conter etiqueta costurada constando: dados 
do fabricante, medidas e marca. 

500 UN 2,36 1.180,00 

04 

Esponja (lã) de aço para limpeza de 
panelas, talheres, louças, vidros e objetos de 
alumínio, composto de aço-carbono de 
primeira qualidade, embalados em pacote 
plástico contendo 8 unidades, com peso 
líquido de 60 g. 

1.250 UN 2,28 2.850,00 

05 

Pano de chão, alvejado 100% algodão, 
lavado em processo e aquecido com 
alvejante a base de peróxido de hidrogênio 
no processo de jiguer, costurado/ fechado, 
tipo saco, medindo 42 x 68 cm, com mínimo 
140grs. O produto deverá possuir etiqueta 
costurada com dados de identificação e 
composição. 

1.250 UN 2,70 3.375,00 

06 

Pano de prato composto de tecido 100% 
algodão, alvejado, medindo 
aproximadamente 70 x 50 cm, pano branco 
com bainha feita para que não desfie. O 
produto deverá possuir etiqueta com a 
marca. 

500 UN 2,91 1.455,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

54

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 29 de março de 2021 Ano V | Edição nº 911

07 

Pano multiuso, 55x33cm, confeccionado em 
fibra de viscose, resina, corante e com 
agente bacteriostático. Acondicionado em 
pacote contendo 5 unidades. 

500 PCT 2,80 1.400,00 

08 

Fósforo, acendedor em madeira, composto 
vegetal e minério, apresentado na forma 
palito com ponto de pólvora. Acondicionado 
em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 
palitos, reembalado em fardo contendo 20 
maços, contendo selo INMETRO e INOR. 

750 MÇO 4.15 3.112,50 

09 

Corda para varal nº 5, confeccionada em 
material plástico de polietileno resistente, 
medindo 10 metros. Acondicionada em 
pacote plástico contendo marca e dados do 
produto. 

50 UN 3,15 157,50 

10 

Esponja de banho, confeccionada em 
espuma de poliuretano, fibra sintética, resina 
e mineral. Dupla face. Medida aprox. 
135mmx63mmx38mm. 

250 UN 0,93 232,50 

11 

Prendedor de roupas com corpo em 
polipropileno medindo, aproximadamente 8 
cm, contendo mola, acondicionado em 
pacote com 12 unidades. Conter na 
embalagem dados do fabricante. 

250 PCT 3,11 777,50 

12 

Toalha de mão 100% algodão tipo felpuda 
de uma única cor em tons claros, medindo 
no mínimo 48x68 com etiqueta contendo 
todas as informações do produto e marca. 

50 UN 31,16 1.558,00 

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

01 

Rodo com base plástica, medindo 
aproximadamente 40 cm, contendo dentes 
para segurar o pano, tipo puxa e seca, com 
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de 
madeira pinnus encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 cm, com rosca plástica na 
ponteira. O produto deverá possuir etiqueta 
com dados do produto e do fabricante. 

75 UN 4,90 367,50 

02 Rodo com base plástica, medindo 75 UN 9,17 687,75 
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aproximadamente 60 cm, contendo dentes 
para segurar o pano, tipo puxa e seca, com 
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de 
madeira pinnus encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 cm, com rosca plástica na 
ponteira. O produto deverá possuir etiqueta 
com dados do produto e do fabricante. 

03 

Rodo com base de alumínio 40 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 38 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 
1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

225 UN 24,29 5.465,25 

04 

Rodo com base de alumínio 60 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 58 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 
1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

225 UN 27,80 6.255,00 

05 

Rodo com base de alumínio 100 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 98 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 
1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

75 UN 54,07 4.055,25 

06 
Rodinho de pia, com cepa de polipropileno 
medindo aproximadamente 14 cm, com 2 
borrachas confeccionadas em EVA. 

123 UN 2,29 281,67 

07 

Vassoura de palha para uso externo, cerdas 
naturais, medindo aproximadamente 30 cm 
de altura, 25 cm de largura no leque 
(admitindo-se um desvio de no máximo 10% 
em todas as medidas). Cabo plastificado 
com no mínimo 1,00 m fora da amarração 
das cerdas. Com cerdas amarradas com fios 
de nylon formando um conjunto. O produto 
deverá possuir etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

300 UN 19,09 5.727,00 
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08 

Vassoura de nylon, plumada, sem capa, 
medindo aproximadamente 20Scm de 
largura por 13Scm de altura, cabo de 
madeira encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 m e diâmetro de 22Smm. O 
produto deve conter etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

1.050 UN 5,20 5.460,00 

09 

Vassoura de piaçava para uso geral com 
cerdas naturais, fixada em base de pp e 
madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira 
encapado com pvc colorido, medindo 
1,20Sm e diâmetro de 22Smm. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante. 

75 UN 10,42 781,50 

10 

Vassoura para limpeza de teto, com cabo de 
aproximadamente de 2 metros. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante 

53 UN 18,02 955,06 

 
Lote 16 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Rodo com base plástica, medindo 
aproximadamente 40 cm, contendo dentes 
para segurar o pano, tipo puxa e seca, com 
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de 
madeira pinnus encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 cm, com rosca plástica na 
ponteira. O produto deverá possuir etiqueta 
com dados do produto e do fabricante. 

25 UN 4,90 122,50 

02 

Rodo com base plástica, medindo 
aproximadamente 60 cm, contendo dentes 
para segurar o pano, tipo puxa e seca, com 
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de 
madeira pinnus encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 cm, com rosca plástica na 
ponteira. O produto deverá possuir etiqueta 
com dados do produto e do fabricante. 

25 UN 9,17 229,25 

03 

Rodo com base de alumínio 40 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 38 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 

75 UN 24,29 1.821,75 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

57

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 29 de março de 2021 Ano V | Edição nº 911

1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

04 

Rodo com base de alumínio 60 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 58 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 
1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

75 UN 27,80 2.085,00 

05 

Rodo com base de alumínio 100 cm, com 
borracha substituível fixa a base, medindo 
aprox. 98 cm de comprimento x 5 cm de 
altura, cabo de alumínio medindo no mínimo 
1,20 m de comprimento, com etiqueta de 
identificação do fabricante/importador e 
marca. 

25 UN 54,07 1.351,75 

06 
Rodinho de pia, com cepa de polipropileno 
medindo aproximadamente 14 cm, com 2 
borrachas confeccionadas em EVA. 

41 UN 2,29 93,89 

07 

Vassoura de palha para uso externo, cerdas 
naturais, medindo aproximadamente 30 cm 
de altura, 25 cm de largura no leque 
(admitindo-se um desvio de no máximo 10% 
em todas as medidas). Cabo plastificado 
com no mínimo 1,00 m fora da amarração 
das cerdas. Com cerdas amarradas com fios 
de nylon formando um conjunto. O produto 
deverá possuir etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

100 UN 19,09 1.909,00 

08 

Vassoura de nylon, plumada, sem capa, 
medindo aproximadamente 20Scm de 
largura por 13Scm de altura, cabo de 
madeira encapado com pvc colorido, 
medindo 1,20 m e diâmetro de 22Smm. O 
produto deve conter etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

350 UN 5,20 1.820,00 

09 

Vassoura de piaçava para uso geral com 
cerdas naturais, fixada em base de pp e 
madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira 
encapado com pvc colorido, medindo 

25 UN 10,42 260,50 
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1,20Sm e diâmetro de 22Smm. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante. 

10 

Vassoura para limpeza de teto, com cabo de 
aproximadamente de 2 metros. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante 

17 UN 18,02 306,34 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
293/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: J. J. SOUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP 
 
Lote 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Copo descartável 180 ml: Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos copos e quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230 /2008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente. Caixa com 25 pacotes de 
100 unidades cada. 

2.250 CX 144,13 324.292,50 

02 

Copo descartável 50 ml: Copo descartável 
em polipropileno, com capacidade mínima 
para 50 ml, na cor cristal 
(transparente),acondicionado em mangas 
com 100 unidades, as mangas não podem 
estar violadas, deverá constar impresso na 
manga a capacidade total de massa dos 
copos e quantidade e o peso mínimo de 

1.125 CX 159,37 179.291,25 
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cada copo, os copos devem conter gravado 
de forma indelével: Em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 /2008 e alterações 
posteriores, os copos deverão estar em 
conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente. Caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. 

 
Lote 08 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Copo descartável 180 ml: Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos copos e quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230 /2008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente. Caixa com 25 pacotes de 
100 unidades cada. 

750 CX 144,13 108.097,50 

02 

Copo descartável 50 ml: Copo descartável 
em polipropileno, com capacidade mínima 
para 50 ml, na cor cristal 
(transparente),acondicionado em mangas 
com 100 unidades, as mangas não podem 
estar violadas, deverá constar impresso na 
manga a capacidade total de massa dos 
copos e quantidade e o peso mínimo de 
cada copo, os copos devem conter gravado 
de forma indelével: Em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 

375 CX 159,37 59.763,75 
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conforme NBR 13230 /2008 e alterações 
posteriores, os copos deverão estar em 
conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente. Caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. 

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

01 

Creme para pentear, infantil, sem enxágue, 
para todos os tipos de cabelo, antifrizz, 
produto testado dermatologicamente, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
dosadora contendo 300 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

750 UN 12,90 9.675,00 

02 

Shampoo, infantil, para todos os tipos de 
cabelo, testado dermatologicamente, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
dosadora contendo 480 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

750 FRS 13,00 9.750,00 

03 

Sabonete líquido infantil, com glicerina, 
hipoalergênico, não irritante, com PH neutro 
+/- 6 a 8, fragrância suave. Acondicionado 
em frasco plástico com tampa flip top 
contendo 200ml. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do laudo de sensibilização 
dérmica, laudo do estudo de estabilidade 
acelerada e laudo de acompanhamento 
oftalmológico emitido por laboratório 
acreditado pela ANVISA/MS. 

1.500 UN 8,00 12.000,00 

 
Lote 18 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Creme para pentear, infantil, sem enxágue, 
para todos os tipos de cabelo, antifrizz, 
produto testado dermatologicamente, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
dosadora contendo 300 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

250 UN 12,90 3.225,00 

02 

Shampoo, infantil, para todos os tipos de 
cabelo, testado dermatologicamente, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
dosadora contendo 480 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

250 FRS 13,00 3.250,00 

03 

Sabonete líquido infantil, com glicerina, 
hipoalergênico, não irritante, com PH neutro 
+/- 6 a 8, fragrância suave. Acondicionado 
em frasco plástico com tampa flip top 
contendo 200ml. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do laudo de sensibilização 
dérmica, laudo do estudo de estabilidade 
acelerada e laudo de acompanhamento 
oftalmológico emitido por laboratório 
acreditado pela ANVISA/MS. 

500 UN 8,00 4.000,00 

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

01 

Gel dental, embalado em bisnaga contendo 
50 g, com flúor. Sabor artificial de menta. 
Composição: Água, monofluorfosfato de 
sódio, sacarina sódica, glicerina, CMC, 
benzoato de sódio, lauril sulfato de sódio, 
calcium carbonate, sorbitol e aroma. Constar 

750 UN 3,40 2.550,00 
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na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. Produto certificado. 

02 

Escova dental infantil, cerdas arredondadas 
de nylon, macia com aprox. 10 mm de altura, 
30 tufos, cabo em polipropileno de aprox. 
140 mm. Acondicionada individualmente em 
pacote plástico contendo a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, a ficha técnica do produto. Produto 
certificado. 

750 UN 3,13 2.347,50 

03 

Lenços umedecidos para higienização de 
bebês. Testado dermatologicamente, 
antialérgico, que evita assaduras, sem álcool 
e com aloe vera, confeccionado em tecido 
tnt. Acondicionado em pote plástico, com 
tampa abre e fecha, podendo ser 
reabastecido pelo refil; embalagem com no 
mínimo 400 lenços, com medidas de 19,5 
cm x 12,0 cm, podendo variar em no máximo 
1 cm +/-. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, escherichia coli, pseudômonas 
aeruginosa e laudo da contagem de 
microorganismos viáveis emitido por 
laboratório acreditado pela ANVISA/MS. 

1.500 POT 14,85 22.275,00 

04 

Creme preventivo para assadura, hidratante, 
composto de óxido de zinco. Acondicionado 
em bisnaga de no mínimo 80 gramas. 
Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. Produto certificado. 

1.500 TUB 28,62 42.930,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

63

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 29 de março de 2021 Ano V | Edição nº 911

 
Lote 20 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Gel dental, embalado em bisnaga contendo 
50 g, com flúor. Sabor artificial de menta. 
Composição: Água, monofluorfosfato de 
sódio, sacarina sódica, glicerina, CMC, 
benzoato de sódio, lauril sulfato de sódio, 
calcium carbonate, sorbitol e aroma. Constar 
na embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. Produto certificado. 

250 UN 3,40 850,00 

02 

Escova dental infantil, cerdas arredondadas 
de nylon, macia com aprox. 10 mm de altura, 
30 tufos, cabo em polipropileno de aprox. 
140 mm. Acondicionada individualmente em 
pacote plástico contendo a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, a ficha técnica do produto. Produto 
certificado. 

250 UN 3,13 782,50 

03 

Lenços umedecidos para higienização de 
bebês. Testado dermatologicamente, 
antialérgico, que evita assaduras, sem álcool 
e com aloe vera, confeccionado em tecido 
tnt. Acondicionado em pote plástico, com 
tampa abre e fecha, podendo ser 
reabastecido pelo refil; embalagem com no 
mínimo 400 lenços, com medidas de 19,5 
cm x 12,0 cm, podendo variar em no máximo 
1 cm +/-. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, escherichia coli, pseudômonas 
aeruginosa e laudo da contagem de 

500 POT 14,85 7.425,00 
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microorganismos viáveis emitido por 
laboratório acreditado pela ANVISA/MS. 

04 

Creme preventivo para assadura, hidratante, 
composto de óxido de zinco. Acondicionado 
em bisnaga de no mínimo 80 gramas. 
Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. Produto certificado. 

500 TUB 28,62 14.310,00 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
295/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 
 
Lote 21 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Fralda descartável em fibras de celulose, 
com aloe vera, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímero superabsorvente, fita reajustável, 
filme de polietileno e elásticos para dar ao 
bebe toda a flexibilidade e comodidade de 
que ele precisa. Tamanho M. 
Acondicionadas em pacotes contendo 68 
unidades, contendo informações do 
fabricante, data de fabricação e SAC. 

750 PCT 47,30 35.475,00 

02 

Fralda descartável em fibras de celulose, 
com aloe vera, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímero superabsorvente, fita reajustável, 
filme de polietileno e elásticos para dar ao 
bebe toda a flexibilidade e comodidade de 
que ele precisa. Tamanho G. 
Acondicionadas em pacotes contendo 64 
unidades, contendo informações do 
fabricante, data de fabricação e SAC. 

750 PCT 47,30 35,475,00 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
294/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
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atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS – EIRELI - EPP 
 
Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Papel higiênico folha dupla, branco, gofrado, 
picotado, classe 01, medindo 10 cm x 30 m, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. O papel deverá atender aos 
seguintes parâmetros: Alvura difusa maior 
ou igual a 90% conforme NBR NM ISO 
2470:2001, gramatura igual ou maior que 26 
g/m² conforme NBR NM-ISO 536:2000, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,9 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 110 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007, índice de maciez 
igual ou menor que 4,5 nm/g. Acondicionado 
em pacote plástico contendo 4 rolos, 
devidamente identificados com informações 
sobre o produto, fabricante, composição, e 
demais informações, reembalados em fardos 
com 64 rolos (16x4). Deverá ser 
encaminhado junto com as amostras, cópia 
autenticada ou original do laudo técnico de 
ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo INMETRO 
comprovando que o papel é classe 1 
conforme ABNT NBR 15464-9, laudo 
microbiológico conforme Portaria M.S. 1480 
de 31/12/90, ensaios de “composição 
fibrosa” conf. ABNT NBR 14129-1:1998, 
relatórios de estudo de irritabilidade dérmica 
primária, irritabilidade acumulada e estudo 
de sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

6.000 FDO 119,60 717.600,00 

02 Toalha de Papel Pacote com 2 rolos, folha 
dupla produzida com sistema aerado que 

3.750 PCT 7,35 27.562,50 
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forma uma camada de ar entre as folhas 
duplas garantindo absorção extra, cor: 
branca, gramatura: 42 a 44 g/m². Medindo 
20x22 contendo 60 toalhas cada rolo 
produzido em 100% celulose virgem escrito 
na embalagem. 

03 

Papel toalha interfolhada, folha simples, 
institucional, 02 (duas) dobras, branco, 
gofrado, classe 1, medindo: 21 cm x 23 cm, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. Contendo: 1.000 folhas. O 
papel deverá atender aos seguintes 
parâmetros: Alvura difusa maior ou igual a 
83% conforme NBR NM ISO 2470:2001, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,5 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 125 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007. Acondicionado em 
caixa de papelão contendo selo do FSC ou 
similar, devidamente identificado com marca, 
tamanho, fabricante, composição e demais 
informações. Embalagem interna: cada 
maço de 250 folhas deverá ser embalado 
individualmente em sacos plásticos 
totalmente fechados, com abertura lateral 
picotada expressa na embalagem 
devidamente identificado com a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, cópia autenticada do laudo técnico 
de ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo Inmetro 
comprovando que as solicitações do 
descritivo papel conforme ABNT NBR 
15464-9, laudo microbiológico conforme 
Portaria M.S. 1480 de 31/12/90, relatórios de 
estudo de irritabilidade dérmica primária, 
irritabilidade acumulada e estudo de 
sensibilização conforme ABNT 15134 e 

6.000 PCT 34,10 204.600,00 
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certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

 
Lote 10 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Papel higiênico folha dupla, branco, gofrado, 
picotado, classe 01, medindo 10 cm x 30 m, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. O papel deverá atender aos 
seguintes parâmetros: Alvura difusa maior 
ou igual a 90% conforme NBR NM ISO 
2470:2001, gramatura igual ou maior que 26 
g/m² conforme NBR NM-ISO 536:2000, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,9 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 110 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007, índice de maciez 
igual ou menor que 4,5 nm/g. Acondicionado 
em pacote plástico contendo 4 rolos, 
devidamente identificados com informações 
sobre o produto, fabricante, composição, e 
demais informações, reembalados em fardos 
com 64 rolos (16x4). Deverá ser 
encaminhado junto com as amostras, cópia 
autenticada ou original do laudo técnico de 
ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo INMETRO 
comprovando que o papel é classe 1 
conforme ABNT NBR 15464-9, laudo 
microbiológico conforme Portaria M.S. 1480 
de 31/12/90, ensaios de “composição 
fibrosa” conf. ABNT NBR 14129-1:1998, 
relatórios de estudo de irritabilidade dérmica 
primária, irritabilidade acumulada e estudo 
de sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

2.000 FDO 119,60 239.200,00 

02 Toalha de Papel Pacote com 2 rolos, folha 1.250 PCT 7,35 9.187,50 
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dupla produzida com sistema aerado que 
forma uma camada de ar entre as folhas 
duplas garantindo absorção extra, cor: 
branca, gramatura: 42 a 44 g/m². Medindo 
20x22 contendo 60 toalhas cada rolo 
produzido em 100% celulose virgem escrito 
na embalagem. 

03 

Papel toalha interfolhada, folha simples, 
institucional, 02 (duas) dobras, branco, 
gofrado, classe 1, medindo: 21 cm x 23 cm, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. Contendo: 1.000 folhas. O 
papel deverá atender aos seguintes 
parâmetros: Alvura difusa maior ou igual a 
83% conforme NBR NM ISO 2470:2001, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,5 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 125 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007. Acondicionado em 
caixa de papelão contendo selo do FSC ou 
similar, devidamente identificado com marca, 
tamanho, fabricante, composição e demais 
informações. Embalagem interna: cada 
maço de 250 folhas deverá ser embalado 
individualmente em sacos plásticos 
totalmente fechados, com abertura lateral 
picotada expressa na embalagem 
devidamente identificado com a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, cópia autenticada do laudo técnico 
de ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo Inmetro 
comprovando que as solicitações do 
descritivo papel conforme ABNT NBR 
15464-9, laudo microbiológico conforme 
Portaria M.S. 1480 de 31/12/90, relatórios de 
estudo de irritabilidade dérmica primária, 
irritabilidade acumulada e estudo de 

2.000 PCT 34,10 68.200,00 
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sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

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

01 

Saco de lixo 100 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 75x105cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo E, com capacidade para 
até 20 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com 20 informações 
do produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

1.500 FDO 105,00 157.500,00 

02 

Saco de lixo 50 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 63x80cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo C, com capacidade para 
até 10 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 

1.500 FDO 49,00 73.500,00 
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vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

03 

Saco de lixo 30 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 59x62cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo B, com capacidade para 
até 6 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

1.500 FDO 45,00 67.500,00 

04 

Saco de lixo 15 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 

1.500 FDO 27,00 40.500,00 
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medindo 39x58cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo A, com capacidade para 
até 3 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

 
Lote 14 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Saco de lixo 100 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 75x105cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo E, com capacidade para 
até 20 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com 20 informações 
do produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 

500 FDO 105,00 52.500,00 
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Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

02 

Saco de lixo 50 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 63x80cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo C, com capacidade para 
até 10 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

500 FDO 49,00 24.500,00 

03 

Saco de lixo 30 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 59x62cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo B, com capacidade para 
até 6 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 

500 FDO 45,00 22.500,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

73

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 29 de março de 2021 Ano V | Edição nº 911

dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

04 

Saco de lixo 15 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 39x58cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo A, com capacidade para 
até 3 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

500 FDO 27,00 13.500,00 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 391/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
297/2020 
OBJETO: Registro de Preços objetivando futura aquisição de  itens de vestuário para atender 
as necessidades das Unidades de Serviços de Acolhimentos Institucionais e Emergencial da 
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SEMADS 
DETENTORA: CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – EPP. 
 
LOTE 01 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Blusa de moletom unissex tamanho P, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% 
algodão, com tolerância de variação de (+/- 5%), 
gramatura 310 g/m², com tolerância de variação 
de (+/- 5%) cor azul-marinho. Punhos, gola e 
barras deverão ser confeccionado em ribana 
tendo sua composição de 48,5% poliéster, 48,5% 
algodão e 3% elastano, com gramatura de 350 
g/m² na cor azul-marinho, tendo como largura 
acabada de 5 cm (punho e barra) e gola com 
largura de 2 cm acabada, em máquina 
overloque. Com bolsos tipo canguru na mesma 
cor e tecido do corpo. Na parte interna do degolo 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
blusa deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

50 Un 49,62 2.481,00 

02 

Blusa de moletom unissex tamanho M, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% 
algodão, com tolerância de variação de (+/- 5%), 
gramatura 310 g/m², com tolerância de variação 
de (+/- 5%) cor azul-marinho. Punhos, gola e 
barras deverão ser confeccionado em ribana 
tendo sua composição de 48,5% poliéster, 48,5% 
algodão e 3% elastano, com gramatura de 350 
g/m² na cor azul-marinho, tendo como largura 
acabada de 5 cm (punho e barra) e gola com 
largura de 2 cm acabada, em máquina 
overloque. Com bolsos tipo canguru na mesma 
cor e tecido do corpo. Na parte interna do degolo 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
blusa deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 49,62 4.962,00 
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03 

Blusa de moletom unissex tamanho G, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% 
algodão, com tolerância de variação de (+/- 5%), 
gramatura 310 g/m², com tolerância de variação 
de (+/- 5%) cor azul-marinho. Punhos, gola e 
barras deverão ser confeccionado em ribana 
tendo sua composição de 48,5% poliéster, 48,5% 
algodão e 3% elastano, com gramatura de 350 
g/m² na cor azul-marinho, tendo como largura 
acabada de 5 cm (punho e barra) e gola com 
largura de 2 cm acabada, em máquina 
overloque. Com bolsos tipo canguru na mesma 
cor e tecido do corpo. Na parte interna do degolo 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
blusa deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 49,62 4.962,00 

04 

Blusa de moletom unissex tamanho GG, de 
tecido flanelado na composição 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%), gramatura 310 g/m², com tolerância de 
variação de (+/- 5%) cor azul-marinho. Punhos, 
gola e barras deverão ser confeccionado em 
ribana tendo sua composição de 48,5% poliéster, 
48,5% algodão e 3% elastano, com gramatura de 
350 g/m² na cor azul-marinho, tendo como 
largura acabada de 5 cm (punho e barra) e gola 
com largura de 2 cm acabada, em máquina 
overloque. Com bolsos tipo canguru na mesma 
cor e tecido do corpo. Na parte interna do degolo 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
blusa deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 49,62 4.962,00 

 
LOTE 02 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 
Calças de moletom unissex tamanho P, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% 50 Un 42,59 2.129,50 
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algodão, com tolerância de variação de (+/- 5%), 
gramatura 310 g/m², com tolerância de variação 
de (+/- 5%) cor azul-marinho. Calça reta; com 
elástico e cordão na cintura; bainha na reta. 
Bolso chapado no traseiro. Na parte interna 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
calça deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

02 

Calças de moletom unissex tamanho M, de 
tecido flanelado na composição 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%), gramatura 310 g/m², com tolerância de 
variação de (+/- 5%) cor azul-marinho. Calça 
reta; com elástico e cordão na cintura; bainha na 
reta. Bolso chapado no traseiro. Na parte interna 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
calça deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 42,59 4.259,00 

03 

Calças de moletom unissex tamanho G, de 
tecido flanelado na composição 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%), gramatura 310 g/m², com tolerância de 
variação de (+/- 5%) cor azul-marinho. Calça 
reta; com elástico e cordão na cintura; bainha na 
reta. Bolso chapado no traseiro. Na parte interna 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
calça deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 42,59 4.259,00 

04 

Calças de moletom unissex tamanho GG, de 
tecido flanelado na composição 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%), gramatura 310 g/m², com tolerância de 
variação de (+/- 5%) cor azul-marinho. Calça 

100 Un 42,59 4.259,00 
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reta; com elástico e cordão na cintura; bainha na 
reta. Bolso chapado no traseiro. Na parte interna 
traseira deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A 
calça deve estar embalada individualmente, 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

 
LOTE 03 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Meia adulto; unissex; composta de algodão, 
poliamida, elastano. Cor Preta, cano médio. 
Numeração 33 ao 38. O par deverá vir embalado, 
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação.  

100 Par 8,33 833,00 

02 

Meia adulto; unissex; Composta de algodão, 
poliamida, elastano. Cor Preta, cano médio. 
Numeração 39 ao 43. O par deverá vir embalado, 
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação.  

100 Par 8,83 883,00 

 
LOTE 04 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Cueca adulto; confeccionada em 100% algodão; 
tipo slip; na cor azul-marinho/preto; no tamanho P; 
cintura com acabamento em elástico; pernas com 
acabamento em elástico. A cueca deverá vir com 
etiqueta, com informações do fabricante, 
numeração da peça e composição do tecido. 
Embalada individualmente, limpa e íntegra, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

100 Un 11,09 1.109,00 

02 

Cueca adulto; confeccionada em 100% algodão; 
tipo slip; na cor azul-marinho/preto; no tamanho M; 
cintura com acabamento em elástico; pernas com 
acabamento em elástico. A cueca deverá vir com 
etiqueta, com informações do fabricante, 
numeração da peça e composição do tecido. 
Embalada individualmente, limpa e íntegra, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

100 Un 11,09 1.109,00 
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03 

Cueca adulto; confeccionada em 100% algodão; 
tipo slip; na cor azul-marinho/preto; no tamanho G; 
cintura com acabamento em elástico; pernas com 
acabamento em elástico. A cueca deverá vir com 
etiqueta, com informações do fabricante, 
numeração da peça e composição do tecido. 
Embalada individualmente, limpa e íntegra, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

100 Un 11,09 1.109,00 

04 

Cueca adulto; confeccionada em 100% algodão; 
tipo slip; na cor azul-marinho/preto; no tamanho 
GG; cintura com acabamento em elástico; pernas 
com acabamento em elástico. A cueca deverá vir 
com etiqueta, com informações do fabricante, 
numeração da peça e composição do tecido. 
Embalada individualmente, limpa e íntegra, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

100 Un 11,09 1.109,00 

 
LOTE 05 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Calcinha adulto; confeccionada em tecido 100% 
algodão; na cor bege; no tamanho P; modelo 
tradicional, cós médio; com forro em algodão. A 
calcinha deverá vir com etiqueta, com informações 
do fabricante, numeração da peça e composição 
do tecido. Embalada individualmente, limpa e 
íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 22,86 2.286,00 

02 

Calcinha adulto; confeccionada em tecido 100% 
algodão; na cor bege; no tamanho M; modelo 
tradicional, cós médio; com forro em algodão. A 
calcinha deverá vir com etiqueta, com informações 
do fabricante, numeração da peça e composição 
do tecido. Embalada individualmente, limpa e 
íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 22,86 2.286,00 

03 

Calcinha adulto; confeccionada em tecido 100% 
algodão; na cor bege; no tamanho G; modelo 
tradicional, cós médio; com forro em algodão. A 
calcinha deverá vir com etiqueta, com informações 
do fabricante, numeração da peça e composição 

100 Un 22,86 2.286,00 
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do tecido. Embalada individualmente, limpa e 
íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

04 

Calcinha adulto; confeccionada em tecido 100% 
algodão; na cor bege; no tamanho GG; modelo 
tradicional, cós médio; com forro em algodão. A 
calcinha deverá vir com etiqueta, com informações 
do fabricante, numeração da peça e composição 
do tecido. Embalada individualmente, limpa e 
íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

100 Un 22,86 2.286,00 

 
LOTE 06 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Sutiã reforçado, confeccionado em tecido 100% 
algodão; sem arco e sem bojo, modelo taça inteira; 
lateral larga e alça média; cós e alça em elástico; 
fechamento traseiro. Tamanho 38, na cor bege. O 
sutiã deverá vir com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 
tecido. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

50 Un 17,10 855,00 

02 

Sutiã reforçado, confeccionado em tecido 100% 
algodão; sem arco e sem bojo, modelo taça inteira; 
lateral larga e alça média; cós e alça em elástico; 
fechamento traseiro. Tamanho 40, na cor bege. O 
sutiã deverá vir com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 
tecido. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

50 Un 20,10 1.005,00 

03 

Sutiã reforçado, confeccionado em tecido 100% 
algodão; sem arco e sem bojo, modelo taça inteira; 
lateral larga e alça média; cós e alça em elástico; 
fechamento traseiro. Tamanho 42, na cor bege. O 
sutiã deverá vir com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 
tecido. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

50 Un 20,10 1.005,00 
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04 

Sutiã reforçado, confeccionado em tecido 100% 
algodão; sem arco e sem bojo, modelo taça inteira; 
lateral larga e alça média; cós e alça em elástico; 
fechamento traseiro. Tamanho 44, na cor bege. O 
sutiã deverá vir com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 
tecido. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

50 Un 20,10 1.005,00 

LOTE 07 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Camiseta manga curta unissex na cor cinza claro; 
tam. P; gola careca; composta de tecido 67% 
poliéster 33% viscose; com etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça e 
composição do tecido. Embalada individualmente; 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

25 Un 21,25 531,25 

02 

Camiseta manga curta unissex na cor cinza claro; 
tam. M; gola careca; composta de tecido 67% 
poliéster 33% viscose; com etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça e 
composição do tecido. Embalada individualmente; 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

50 Un 21,25 1.062,50 

03 

Camiseta manga curta unissex na cor cinza claro; 
tam. G; gola careca; composta de tecido 67% 
poliéster 33% viscose; com etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça e 
composição do tecido. Embalada individualmente; 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

50 Un 21,26 1.063,00 

04 

Camiseta manga curta unissex na cor cinza claro; 
tam. GG; gola careca; composta de tecido 67% 
poliéster 33% viscose; com etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça e 
composição do tecido. Embalada individualmente; 
limpa e íntegra, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

50 Un 21,26 1.063,00 

 
LOTE 08 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 
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01 

Macacão Infantil; confeccionado em tecido 100% 
algodão; armação em malha; diversas cores; 
modelo unissex; do tipo com pernas, com capuz; 
no tamanho P; com abertura na parte frontal e 
entrepernas; fechamento através de botões de 
pressão de metal até membros inferiores; manga 
longa; com pé; acabamento na gola e punhos 
reforçados, na mesma cor; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 22,85 457,00 

02 

Macacão Infantil; confeccionado em tecido 100% 
algodão; armação em malha; diversas cores; 
modelo unissex; do tipo com pernas, com capuz; 
no tamanho M; com abertura na parte frontal e 
entrepernas; fechamento através de botões de 
pressão de metal até membros inferiores; manga 
longa; com pé; acabamento na gola e punhos 
reforçados, na mesma cor; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 22,85 457,00 

03 

Macacão Infantil; confeccionado em tecido 100% 
algodão; armação em malha; diversas cores; 
modelo unissex; do tipo com pernas, com capuz; 
no tamanho G; com abertura na parte frontal e 
entrepernas; fechamento através de botões de 
pressão de metal até membros inferiores; manga 
longa; com pé; acabamento na gola e punhos 
reforçados, na mesma cor; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 22,85 457,00 

 
LOTE 09 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 
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01 

Mijão; em tecido 100% algodão (malha); sem pé; 
com elástico no cós; tamanho P; várias cores; 
etiqueta com tamanho, composição e instruções 
de lavagem e identificação da confecção. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 8,51 170,20 

02 

Mijão; em tecido 100% algodão (malha); sem pé; 
com elástico no cós; tamanho M; várias cores; 
etiqueta com tamanho, composição e instruções 
de lavagem e identificação da confecção. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 8,51 170,20 

03 

Mijão; em tecido 100% algodão (malha); sem pé; 
com elástico no cós; tamanho G; várias cores; 
etiqueta com tamanho, composição e instruções 
de lavagem e identificação da confecção. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 8,51 170,20 

 
LOTE 10 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga curta; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho P; várias cores, 
podendo ter estampas delicadas e claras; etiqueta 
com tamanho, composição e instruções de 
lavagem e identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 10,94 218,80 

02 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga curta; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho M; várias 
cores, podendo ter estampas delicadas e claras; 
etiqueta com tamanho, composição e instruções 
de lavagem e identificação da confecção. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 10,94 218,80 
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03 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga curta; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho G; várias cores, 
podendo ter estampas delicadas e claras; etiqueta 
com tamanho, composição e instruções de 
lavagem e identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 10,94 218,80 

04 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga longa; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho P; várias cores, 
podendo ter estampas delicadas e claras; etiqueta 
com tamanho, composição e instruções de 
lavagem e identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 15,13 302,60 

05 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga longa; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho M; várias 
cores, podendo ter estampas delicadas e claras; 
etiqueta com tamanho, composição e instruções 
de lavagem e identificação da confecção. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 15,13 302,60 

06 

Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga longa; com abertura de botões de 
pressão entre as pernas; Tamanho G; várias cores, 
podendo ter estampas delicadas e claras; etiqueta 
com tamanho, composição e instruções de 
lavagem e identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 15,13 302,60 

 
LOTE 11 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 
Calça de moletom para bebê; confeccionada em 
tecido 100% algodão; diversas cores; no tamanho 
P; com punhos reforçados, na mesma cor; com 

20 
 
 

Un 
 
 

36,63 732,60 
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elástico no cós; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

 
 
 
 

 
 
 
 

02 

Calça de moletom para bebê; confeccionada em 
tecido 100% algodão; diversas cores; no tamanho 
M; com punhos reforçados, na mesma cor; com 
elástico no cós; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 36,63 732,60 

03 

Calça de moletom para bebê; confeccionada em 
tecido 100% algodão; diversas cores; no tamanho 
G; com punhos reforçados, na mesma cor; com 
elástico no cós; etiqueta com tamanho, 
composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 36,63 732,60 

 
LOTE 12 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Meia Infantil; confeccionada em algodão; tamanho 
de 0 a 2 anos; várias cores, podendo ser 
estampada; cano médio; punho confortável. 
Embalado, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

20 Par 3,57 71,40 

02 

Meia Infantil; confeccionada em algodão; tamanho 
de 4 a 6 anos; várias cores, podendo ser 
estampada; cano médio; punho confortável. 
Embalado, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

20 Par 3,57 71,40 

03 

Meia Infantil; confeccionada em algodão; tamanho 
de 8 a 10 anos; várias cores, podendo ser 
estampada; cano médio; punho confortável. 
Embalado, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

30 Par 3,57 107,10 
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04 

Meia Infantil; confeccionada em algodão; tamanho 
de 12 a 14 anos; várias cores, podendo ser 
estampada; cano médio; punho confortável. 
Embalado, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

30 Par 8,35 250,50 

 
LOTE 13 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 04; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: cinza claro. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 
 
 

Un 
 
 

64,30 643,00 

02 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 08; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: cinza claro. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 Un 64,30 643,00 

03 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 12; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: cinza claro. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 

10 Un 64,40 644,00 
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de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

04 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 16; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: cinza claro. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 Un 64,40 644,00 

05 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 04; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: azul-marinho. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 Un 64,40 644,00 

06 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 08; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: azul-marinho. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 Un 64,40 644,00 

07 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 12; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 

10 Un 64,40 644,00 
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bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: azul-marinho. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

08 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 16; composto de tecido 50% poliéster, 
50% algodão, com tolerância de variação de (+/- 
5%); calça com bolso traseiro, cós com elástico, 
bainha na reta; blusa com capuz, com punho na 
manga e na cintura; cor: azul-marinho. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

10 Un 64,40 644,00 

 
LOTE 14 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Cueca infantil; tamanho 04; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas, extensível em largura 
e comprimento. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 

19,32 386,40 

02 

Cueca infantil; tamanho 08; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas, extensível em largura 
e comprimento. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 

30 Un 19,32 579,60 
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apresentação. 

03 

Cueca infantil; tamanho 12; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas, extensível em largura 
e comprimento. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

30 Un 19,32 579,60 

04 

Cueca infantil; tamanho 14; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas, extensível em largura 
e comprimento. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

30 Un 19,32 579,60 

 
LOTE 15 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Calcinha infantil; tamanho 04; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas. Na parte interna 
deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 13,33 266,60 

02 

Calcinha infantil; tamanho 08; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas. Na parte interna 
deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 

30 Un 13,33 399,90 
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apresentação. 

03 

Calcinha infantil; tamanho 12; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas. Na parte interna 
deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

30 Un 13,33 399,90 

04 

Calcinha infantil; tamanho 14; cores diversas, de 
tecido e forro 100% algodão, antialérgica, com 
elástico na cintura e pernas. Na parte interna 
deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

30 Un 13,33 399,90 

 
LOTE 16 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Camiseta manga curta unissex; tamanho 04; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 21,56 431,20 

02 

Camiseta manga curta unissex; tamanho 08; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 

20 Un 21,56 431,20 
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individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

03 

Camiseta manga curta unissex; tamanho 12; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,56 471,20 

04 

Camiseta manga curta unissex; tamanho 14; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 23,56 471,20 

 
LOTE 17 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Camiseta manga longa unissex; tamanho 04; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 21,66 433,20 

02 
Camiseta manga longa unissex; tamanho 08; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 

20 Un 21,66 433,20 
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acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

03 

Camiseta manga longa unissex; tamanho 12; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 24,33 486,60 

04 

Camiseta manga longa unissex; tamanho 14; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na 
cor cinza claro. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do 
tecido e instrução de lavagem. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 
 
 
 

Un 
 
 
 

24,33 486,60 

 
LOTE 18 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

Bermuda; modelo unissex; tamanho 04; em tecido 
100% algodão; na cor azul-marinho; cós com 
elástico e costura reforçada; sem cordão, pernas 
retas com bainha costurada na reta. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 

20 Un 24,63 492,60 
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apresentação. 

02 

Bermuda; modelo unissex; tamanho 08; em tecido 
100% algodão; na cor azul-marinho; cós com 
elástico e costura reforçada; sem cordão, pernas 
retas com bainha costurada na reta. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 24,63 492,60 

03 

Bermuda; modelo unissex; tamanho 12; em tecido 
100% algodão; na cor azul-marinho; cós com 
elástico e costura reforçada; sem cordão, pernas 
retas com bainha costurada na reta. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 26,63 532,60 

04 

Bermuda; modelo unissex; tamanho 14; em tecido 
100% algodão; na cor azul-marinho; cós com 
elástico e costura reforçada; sem cordão, pernas 
retas com bainha costurada na reta. Na parte 
interna deverá ser costurado uma etiqueta, com 
informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento 
de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 26,63 532,60 
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Outros Atos
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 MAR 2021 
 
Priscilla Maria Ribeiro _____________________________________ 

Renata C Roman ___________________________________________ 

Camila Beatriz Lopes ______________________________________ 

Ricardo Gerardus Regis Schreurs _____________________________ 

Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello _____________________ 

Cássia Aparecida Vieira da Silva ______________________________ 

Alexandre Faustino ________________________________________ 

Michelle Louise Benedeti Tavares ______________________________ 

Andreia Cristina Santana do Prado _____________________________ 

Marina Cecília Furigo ______________________________________ 

Daiane Correa Novaga ___________________________________ 

Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves_________________________ 

Tatiane Cristina Deolin_____________________________________ 

Patrícia Cristina Alves de Oliveira ______________________________ 

Érica Alessandra Alves_______________________________________ 

Ricardo Lopes Ribeiro ______________________________________ 

Tatyane Medeiros Marques ____________________________________ 

Clovis Rodrigues Felipe _____________________________________ 

Silmara Rodrigues ___________________________________________  
 
Respostas de E-mail sobre a Ata 
 

1. De: Nocaija Guarda Mirim 
Enviado:segunda-feira, 22 de março de 2021 11:16 
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Para: Clovis Felipe 
Assunto: RE: Ata reunião ordinária - março 21  

Bom dia! 
Prezados, 
Aprovo a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 
 Att. Tatiane C. Deolin 
  

2. De: Michelle Louise Benedeti Tavares 
Enviado:quarta-feira, 24 de março de 2021 07:58 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: RES: RES: Ata reunião ordinária - março 21 
Aprovo ata 003/2021 
michelle -secretaria de saude 

3. De: CASSIA SILVA 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 10:47 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: ENC: Ata da Reunião ordinária de março 

Aprovo a Ata número 003/2021, 18 de março  de 2021; Secretaria Municipal de esportes . 
3 a. De: CASSIA SILVA 

Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 10:47 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: ENC: Ata da Reunião ordinária de março 
Aprovo a Ata número 003/2021, 18 de março  de 2021; Secretaria Municipal de esportes . 

4. De: Daiane Novaga 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 08:17 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: RE: Ata da Reunião ordinária de março 

Bom dia! Aprovo a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 
Daiane Corrêa Novaga 
APAE 

5. De: Voluntários Anônimos Avaré 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 16:01 
Para: Felipe.Rodrigues 
Assunto: Re: Ata da Reunião ordinária de março  

Aprovo a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 
Patrícia Oliveira, entidade: Voluntários Anônimo de Avaré. 
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6. De: Jacqueline Negrão 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 13:16 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: Ata da Reunião ordinária de março 

Aprovo a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 
Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves  
Colônia Espírita Fraternidade 

 
7. De: Priscilla Maria Ribeiro 

Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 15:16 
Para: Felipe 
Assunto: Re: Ata reunião ordinária - março 21 

Boa tarde Sr. Clovis 
Aprovada ata nº003/2021 de 18 de março de 2021. 
 

8. De: Alexandra Principe 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 15:07 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: ENC: Ata da Reunião ordinária de março 

Li e aprovo a ata 003/21 de 28 de março de 2021. 

Enviado do meu iPhone 
9. De: Erica Alves Cruz 

Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 13:09 
Para: felipe.rotary@uol.com.br; Erica Alves 
Assunto: GAADC - Resposta Ata Reunião dia 18/03 

Após leitura e aprovação do texto da ata n 003/2021 de 18 de marçode, confirmo e-mail de aprovação.  

Érica Alves  

10. De: ririlopes 
Enviado:terça-feira, 23 de março de 2021 14:42 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: Ata reunião ordinária - março 21 

OK! Tudo em ordem!   
Enviado via UOL Mail  

11. De: Camila Pavão 
Enviado:quarta-feira, 24 de março de 2021 08:36 
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Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: Ata da Reunião ordinária de março 

   A Bom dia, Senhor Clóvis! 
A Aprovo a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 

Camila Beatriz Lucas Pavão 
Secretaria Municipal de Cultura 

12. De: Silmara Rodrigues 
Enviado:quarta-feira, 24 de março de 2021 18:21 
Para: Clovis Felipe 
Assunto: Re: Ata da Reunião ordinária de março 

Aprovada a Ata nº 003/2021 – de 18 mar 21 
 
 
Bom dia 
Recebi o Comprovante de rendimentos para o IRPF. 
No quadro rendimentos isentos consta 
Outros (especificar) .................. valor R$.... 
Solicito informação que tipo de rendimento é esse uma vez que no formulário da Receita é 
necessário colocar a especificação. 
Nas informações complementares consta uma lista de ações como ativos. 
Grato pela atenção. 
 
Clovis R Felipe 
CPF 201.349.918-34 
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 CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

 

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240 
http://www.camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br 

Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999 
 

ATO DA MESA Nº 020/2021 
 

“Dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pela COVID-19 
(Coronavírus) no âmbito da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré e 
dá outras providências”. 

 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 
LEI, 

  
Considerando os avanços da pandemia da COVID-19 (Coronavírus) e os 

recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde; 

Considerando o Decreto Estadual nº 64.862 de 13 de março de 2.020, 

ante a existência de pandemia da COVID-19 (Coronavírus); 

Considerando o anúncio feito pelo Governo do Estadual, através do qual 

prorroga em todo o Estado de São Paulo, a fase emergencial anteriormente 

decretada, para do dia 11/04/2021; 

 
DECRETA 
 

Art. 1º - A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré adotará, 
para fins de prevenção da transmissão da COVID-19 (Coronavírus), as medidas 
determinadas neste Ato da Mesa. 

 
Art. 2º - Fica alterado o horário de funcionamento da Câmara Municipal 

de Avaré de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. 
 
Art. 3º - Os trabalhos serão internos, restando apenas o recebimento de 

protocolos de Projetos de Lei e documentos em geral, no horário fixado no artigo 
anterior. 

 
Art. 4º - Fica suspensa a realização das Sessões Ordinárias e demais 

atos relacionados à atividade legislativa, sendo realizadas apenas Sessões 
Extraordinárias. 

 
Parágrafo único. Eventuais exceções ao disposto no caput serão 

avaliadas e autorizadas pelo Presidente da Câmara. 
 
Art. 5° Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara de 

Vereadores da Estância Turística de Avaré de eventos coletivos não diretamente 
relacionados às atividades legislativas do Plenário e das comissões.  

Atos Legislativos Atos de Mesa
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Art. 6º - Fica suspensa a realização de sessões solenes e audiências 

públicas. 
Parágrafo único – Fica suspensa, enquanto perdurar a pandemia da 

Covid 19, a Tribuna Livre nas Sessões Ordinárias. 
 
Art. 7º -   Casos omissos e eventuais exceções à aplicação deste Ato 

serão resolvidos pela Presidência. 
 
Art. 8º - As medidas adotadas por este Ato poderão ser revisadas 

periodicamente, podendo sofrer alterações futuras de acordo com a evolução da 
situação epidemiológica local. 

 
                  Art. 9º- Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no local de 
costume, protraindo os efeitos para o dia 01 de abril de 2021. 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 29 de março de 2021. 
 

 
 
 
 
 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ                                  ROBERTO ARAUJO              
                 Presidente                                                     Vice-Presidente              
 
 
 
 
 
   ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY       CARLA CRISTINA MASSARO FLORES 
                      1ª Secretária                                               2ª Secretária 
 
 
 
 
 

Ádria Luzia Ribeiro de Paula 
Diretora Geral Administrativa 
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