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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 066/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 038/21 – ATA DE REGISTRO: 078/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento de material gráfico para os 
Setores da Saúde 
DETENTORA: UA GRÁFICA – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – 
EIRELI EPP 
LOTE 01 – DESS 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Guia de Encaminhamento Médico 

(GEM) 
Deverão conter 50 folhas numeradas em 
duas vias (totalizando 100 folhas), sendo a 
primeira na cor branca e a segunda na cor 
amarela, sendo esta última em papel 
copiativo e ambas com dimensões de 14,5 
x 20 cm. 
A última numeração disponível é a GEM nº 
29999, portanto, as próximas deverão 
iniciar na numeração 30000. 
200 Blocos/ 100 Folhas. 

200 Bloco R$ 4,50 R$ 900,00 

02 Mapa de Consulta 
Dimensões: aproximadamente 21,5 x 40  
150 Blocos/ 100 folhas 

150 Bloco R$ 10,00 R$ 1.500,00 

Valor Global Lote 01: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) 
 
LOTE 02 – SETOR DE AMBULÂNCIA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Controle de Tráfego de Viagens 

Dimensões: aproximadamente 14,5 x 21,0 
75 g – 250 Blocos/ 100 folhas 

250 Un. R$ 4,50 R$ 1.125,00 

 
LOTE 03 – SECRETARIA DA SAÚDE 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Ficha de Requisição de Serviços 

Auxiliares de Diagnose e Terapia      
(SADT) Novo Modelo 
Dimensões: aproximadamente 18 x 16  
1.000 Blocos / 100 folhas 

1.000 Bloco R$ 2,20 R$ 2.200,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/04/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 328/21 



 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.

2

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 27 de dezembro de 2021 Ano V | Edição nº 1159

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
04 Óleo Tipo Desingripante 

Especificações Técnicas: 
-Aspecto: Li´quido / Homogêneo 
-Viscosidade: >= 2,60 Cst a` 40oC 
-Taxa de liberação: 90 - 120 g/min 
-Pressão interna: 45 a 65Psi  
-PH: 6,00 a 8,00 
-Solubilidade: Insolúvel em H2O  
-Embalagem: Aerossol com 300ml 

08 Un. R$ 29,00 R$ 232,00 

05 Limpa Contato em Spray 
Especificações Técnicas: 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos: 
-Aplica-se a todos os mecanismos e 
contatos elétricos e eletrônicos. 
-Dispensa a desmontagem dos 
componentes. 
-Recipiente em aerossol (Spray) com no 
mínimo 300ml. 
-Não contém CFC. 
-Validade mínima: 1 Ano 
-Densidade 20/4º C 0,66 – 0,70  
-Índice de Refração 20/4ºC: 1,3700 – 1,3900 
-Cor: Incolor 

15 Lta. R$ 27,00 R$ 405,00 

06 Álcool Isopropílico 5L 
Especificações mínimas: 
-Densidade a 20ºC: 0,787 ± 0,003 g/cc  
-Sólidos: Isento  
-Teor de Halôgenios: 0%  
-Temperatura de auto ignição: 456ºC  
-Ponto de Fulgor: 12ºC  
-Teor de água: 1% máximo 
-PH: 5 ± 0,5 
-Cor: < 1 Gardner Method 
-Quantidade: 5000ml (5Litros) 

03 Gal. R$ 208,00 R$ 624,00 

07 Bateria para Nobreak  
Especificações Mínimas:  

23 Un. R$ 98,00 R$ 2.254,00 
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-Corrente Constante de Carga: a 25°C 
-Amperagem: 7Ah 
-Voltagem: 12V 
-Carga Constante: 13.5V/13.8V 
-Carga Eventual: 14.5V/15.0V 
-Corrente Inicial de Carga: 2.16A 
-Comprimento/Dimensões: Comprimento: 
150 ou 151 mm, Largura: 65 mm, Altura: 
entre 94 e 100mm 
-Garantia: 12 meses. 

10 Placa de Vídeo I 
Especificações Mínimas: 
-Tipo de Memória: 2GB DDR3 
-Largura de interface de memória: 64bits  
-Microsoft DirectX: 12 (nível de recurso 
11_0) ou superior 
-OpenGL: 4.5 ou superior 
-Barramento: PCI-E 2.0 
-Resolução máxima: 2560x1600 ou superior 
-Conectores: No mínimo 2, sendo ao menos 
1 HDMI 
-Suporte a múltiplos monitores: Sim 
-HDCP: Sim 
-Compatível com perfil baixo: Sim 
-Refrigeração: Ativa, com ao menos 1 Fan  
-Kit low profile incluso: Sim 
-Garantia 12 meses 

08 Un. R$ 380,00 R$ 3.040,00 

20 KIT Teclado e Mouse com fio 
Especificações mínimas: 
Teclado 
-Interface: USB 
-Padrão: ABNT2 
-Vida útil das teclas 20.000.000 de toques 
por tecla 
-Velocidade de digitação 1000 caracteres 
por minuto 
-Impressão das teclas A impressão sobre as 
teclas deverá ser do tipo permanente, não 
podendo apresentar desgaste por abrasão 
ou uso prolongado. 
Mouse 
-Interface: USB 
-Sistema: Óptico 

38 Kit R$ 144,00 R$ 5.472,00 
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-Resolução: 800dpi 
-Velocidade de rolagem: Até 20 polegadas 
por segundo 
-Botões: 3 botões (incluindo scroll) 
-Vida útil dos botões direito e esquerdo: 
3.000.000 de cliques 
-Ambidestro: Sim 
-Cabos: Devem possuir no mínimo 1.8m  
-Embalagem: Teclado e mouse devem ser 
acondicionados em embalagem única do 
próprio fabricante, devendo esta conter 
identificação de marca e modelo do kit. 
-Garantia: 36 meses 

23 Memória para Notebook DDR IV 16GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 16GB 
-Tecnologia: DDR4 
-Frequência 2400MHz (PC4-19200) 
-Numero de Vias: 260-pinos 
-Garantia: 12 meses 

08 Un. R$ 869,00 R$ 6.952,00 

33 KIT Processador e Placa Mãe 
Especificações mínimas: 
1.Processador: 
1.1.Para Intel, ser da linha Core, de 10ª 
geração ou superior; 
1.2.Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª 
geração ou superior; 
1.3.Deverá contar com, no mínimo, 6 
núcleos e 12 threads; 
1.4.Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ 
(sem uso de overclock ou modo turbo), com 
cache de, no mínimo, 12MB; 
1.5.Deverá possuir tecnologia de aceleração 
dinâmica através da elevação da frequência 
de Clock nominal baseado na utilização dos 
núcleos do processador. Essa tecnologia 
deve ser nativa da arquitetura do 
processador e não deve ultrapassar os 
limites estabelecidos pelo fabricante, sendo 
que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 
GHz 
1.6.Versão do PCI Express: 3.0 
1.7.Cooler para o processador de fabricação 

15 Kit R$ 3.950,00 R$ 59.250,00 
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(box), ou homologado pelo fabricante do 
equipamento conforme orientações do 
fabricante do processador ou de 
fornecimento em regime comprovado de 
OEM 
1.8.Controlador de memória integrado capaz 
de gerenciar até 128GB, compatível com 
DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel; 
1.9.Litografia de 14nm; 
1.10.Deverá possuir controlador de video 
integrado com suporte à Direct X 12.0. 
2.Placa-Mãe 
2.1.Geral: 
2.1.1.Deve ser compatível com o 
processador ofertado; 
2.1.2.Deve utilizar chipset da mesma marca 
do processador ofertado; 
2.1.3.Deve ser do formato Micro ATX 
(mATX); 
2.1.4.Possuir barramento PCI com pelo 
menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo 
ao menos 1 (um) PCI-Express X16. 
2.1.5.Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 
6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-
board), permitindo a instalação de 
dispositivos, com tecnologia SMART; 
2.1.6.Mínimo de 8 (oito) portas USB 
(Universal Serial Bus) on-board, sem o uso 
de adaptadores, sendo: pelo menos 2 
(duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem 
ser padrão USB 3.0 ou superior, instaladas 
e com acessos frontais ou traseiros; 
2.1.7.Deve possuir 1 (uma) interface 
integrada de rede 
Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000 BaseTX 
(IEEE 802.3), autosense, com conector tipo 
RJ45,permitir operação em modo full-duplex 
a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 
2.0 para realizar instalação remota através 
da rede, compatível com “Wake on Lan”; 
2.1.8.Deverá possuir slot M.2 compatível 
com dispositivos de armazenamento 2280. 
2.2.Vídeo: 
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2.2.1.Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) 
conexões de vídeo, sendo ao menos 1 
(uma)HDMI, sendo todas as conexões 
nativas, sem uso de adaptadores; 
2.2.2.Deve permitir o uso simultâneo de 2 
(dois) monitores de vídeo com imagens 
independentes e resoluções distintas. 
2.3.BIOS: 
2.3.1.Deve ser atualizável via software, 
atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, 
com aversão do “firmware” da Bios 
compatível com o processador ofertado; 
2.3.2.Deve permitir inicialização (boot) pelo 
drive de CD/DVD-ROM e USB; 
2.4.Memória: 
2.4.1.Deverá suportar, no mínimo, 64 GB de 
memória RAM DDR4 trabalhando em Dual 
Channel; 
2.4.2.Deverá suportar, no mínimo, memórias 
de 2666 mHz. 
3.Garantia: Todos os itens devem possuir, 
no mínimo, 12 (doze) meses de garantia 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
39 Óleo Tipo Desingripante 

Especificações Técnicas: 
-Aspecto: Li´quido / Homogêneo 
-Viscosidade: >= 2,60 Cst a` 40oC 
-Taxa de liberação: 90 - 120 g/min 
-Pressão interna: 45 a 65Psi  
-PH: 6,00 a 8,00 
-Solubilidade: Insolúvel em H2O  
-Embalagem: Aerossol com 300ml 

02 Un. R$ 29,00 R$ 58,00 

40 Limpa Contato em Spray 
Especificações Técnicas: 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos: 
-Aplica-se a todos os mecanismos e 
contatos elétricos e eletrônicos. 
-Dispensa a desmontagem dos 
componentes. 
-Recipiente em aerossol (Spray) com no 

05 Lta. R$ 27,00 R$ 135,00 
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mínimo 300ml. 
-Não contém CFC. 
-Validade mínima: 1 Ano 
-Densidade 20/4º C 0,66 – 0,70  
-Índice de Refração 20/4ºC: 1,3700 – 1,3900 
-Cor: Incolor 

41 Bateria para Nobreak  
Especificações Mínimas:  
-Corrente Constante de Carga: a 25°C 
-Amperagem: 7Ah 
-Voltagem: 12V 
-Carga Constante: 13.5V/13.8V 
-Carga Eventual: 14.5V/15.0V 
-Corrente Inicial de Carga: 2.16A 
-Comprimento/Dimensões: Comprimento: 
150 ou 151 mm, Largura: 65 mm, Altura: 
entre 94 e 100mm 
-Garantia: 12 meses. 

07 Un. R$ 98,00 R$ 686,00 

43 Placa de Vídeo I 
Especificações Mínimas: 
-Tipo de Memória: 2GB DDR3 
-Largura de interface de memória: 64bits  
-Microsoft DirectX: 12 (nível de recurso 
11_0) ou superior 
-OpenGL: 4.5 ou superior 
-Barramento: PCI-E 2.0 
-Resolução máxima: 2560x1600 ou superior 
-Conectores: No mínimo 2, sendo ao menos 
1 HDMI 
-Suporte a múltiplos monitores: Sim 
-HDCP: Sim 
-Compatível com perfil baixo: Sim 
-Refrigeração: Ativa, com ao menos 1 Fan  
-Kit low profile incluso: Sim 
-Garantia 12 meses 

02 Un. R$ 380,00 R$ 760,00 

53 KIT Teclado e Mouse com fio 
Especificações mínimas: 
Teclado 
-Interface: USB 
-Padrão: ABNT2 
-Vida útil das teclas 20.000.000 de toques 
por tecla 
-Velocidade de digitação 1000 caracteres 

12 Kit R$ 144,00 R$ 1.728,00 
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por minuto 
-Impressão das teclas 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 
-Botões: 3 botões (incluindo scroll) 
-Vida útil dos botões direito e esquerdo: 
3.000.000 de cliques 
-Ambidestro: Sim 
-Cabos: Devem possuir no mínimo 1.8m  
-Embalagem: Teclado e mouse devem ser 
acondicionados em embalagem única do 
próprio fabricante, devendo esta conter 
identificação de marca e modelo do kit. 
-Garantia: 36 meses 

65 KIT Processador e Placa Mãe 
Especificações mínimas: 
1.Processador: 
1.1.Para Intel, ser da linha Core, de 10ª 
geração ou superior; 
1.2.Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª 
geração ou superior; 
1.3.Deverá contar com, no mínimo, 6 
núcleos e 12 threads; 
1.4.Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ 
(sem uso de overclock ou modo turbo), com 
cache de, no mínimo, 12MB; 
1.5.Deverá possuir tecnologia de aceleração 
dinâmica através da elevação da frequência 
de Clock nominal baseado na utilização dos 
núcleos do processador. Essa tecnologia 
deve ser nativa da arquitetura do 
processador e não deve ultrapassar os 
limites estabelecidos pelo fabricante, sendo 
que estes devem ser de, no mínimo, 4.0 
GHz 
1.6.Versão do PCI Express: 3.0 

05 Kit R$ 3.950,00 R$ 19.750,00 
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1.7.Cooler para o processador de fabricação 
(box), ou homologado pelo fabricante do 
equipamento conforme orientações do 
fabricante do processador ou de 
fornecimento em regime comprovado de 
OEM 
1.8.Controlador de memória integrado capaz 
de gerenciar até 128GB, compatível com 
DDR4-2666 ou superior, em Dual Channel; 
1.9.Litografia de 14nm; 
1.10.Deverá possuir controlador de video 
integrado com suporte à Direct X 12.0. 
2.Placa-Mãe 
2.1.Geral: 
2.1.1.Deve ser compatível com o 
processador ofertado; 
2.1.2.Deve utilizar chipset da mesma marca 
do processador ofertado; 
2.1.3.Deve ser do formato Micro ATX 
(mATX); 
2.1.4.Possuir barramento PCI com pelo 
menos 02 (dois) slots PCI-Express, sendo 
ao menos 1 (um) PCI-Express X16. 
2.1.5.Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 
6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-
board), permitindo a instalação de 
dispositivos, com tecnologia SMART; 
2.1.6.Mínimo de 8 (oito) portas USB 
(Universal Serial Bus) on-board, sem o uso 
de adaptadores, sendo: pelo menos 2 
(duas) frontais, pelo menos 2 (duas) devem 
ser padrão USB 3.0 ou superior, instaladas 
e com acessos frontais ou traseiros; 
2.1.7.Deve possuir 1 (uma) interface 
integrada de rede 
Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000 BaseTX 
(IEEE 802.3), autosense, com conector tipo 
RJ45,permitir operação em modo full-duplex 
a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 
2.0 para realizar instalação remota através 
da rede, compatível com “Wake on Lan”; 
2.1.8.Deverá possuir slot M.2 compatível 
com dispositivos de armazenamento 2280. 
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2.2.Vídeo: 
2.2.1.Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) 
conexões de vídeo, sendo ao menos 1 
(uma)HDMI, sendo todas as conexões 
nativas, sem uso de adaptadores; 
2.2.2.Deve permitir o uso simultâneo de 2 
(dois) monitores de vídeo com imagens 
independentes e resoluções distintas. 
2.3.BIOS: 
2.3.1.Deve ser atualizável via software, 
atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, 
com aversão do “firmware” da Bios 
compatível com o processador ofertado; 
2.3.2.Deve permitir inicialização (boot) pelo 
drive de CD/DVD-ROM e USB; 
2.4.Memória: 
2.4.1.Deverá suportar, no mínimo, 64 GB de 
memória RAM DDR4 trabalhando em Dual 
Channel; 
2.4.2.Deverá suportar, no mínimo, memórias 
de 2666 mHz. 
3.Garantia: Todos os itens devem possuir, 
no mínimo, 12 (doze) meses de garantia 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 329/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E 
ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
11 Nobreak I 

Especificações Mínimas:  
-Modelo bivolt automático: entrada 
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 
-Potência Máxima: Maior ou igual a 700VA 
-Fator de potência: Maior ou igual a 0,5  
-Acionamento do inversor: < 1 ms 
-Forma de Onda no Inversor: Senoidal por 
aproximação (PWM) 
-Tomadas: 4 tomadas de saída padrão 
NBR14136. 

30 Un. R$ 517,50 R$ 15.525,00 
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-Tomadas alimentadas pela bateria: 4 
-Filtro de linha: Sim 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

12 Nobreak II 
Especificações Mínimas: 
-Modelo bivolt automático: entrada 
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 
-Potência Máxima: Maior ou igual à 1200VA 
-Fator de potência: Maior ou igual à 0,5  
-Acionamento do inversor: Menor que 1 ms 
-Forma de Onda no Inversor: Senoidal por 
aproximação (PWM) 
-Tomadas: 6 tomadas de saída padrão 
NBR14136. 
-Tomadas alimentadas pela bateria: 6 
-Filtro de linha: Sim 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

15 Un. R$ 608,93 R$ 9.133,95 

17 Fonte de Alimentação 24 pinos 
Especificações Mínimas: 
-Tipo: ATX 12V ver. >= 2.3 
-Potência Real: >= 350W 
-PFC Ativo: Sim 
-Eficiência: Acima de 80% 
-Certificação: 80 Plus, White ou superior 
-Confiabilidade (MTBF): >=100.000 horas  
-Cooler: 120 mm 
-Proteções: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP 
-Voltagem: 100 - 240 V (Bivolt automático) 
-Conectores: 
- 1 M/B 20+4 pinos; 
- 1 x CPU (+12V) 4 pinos; 
- 1 x Periféricos 4 pinos; 
- 3 x SATA 

23 Un. R$ 265,00 R$ 6.095,00 

30 Placa de Rede Gigabit  
Especificações mínimas: 
-Padrões: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3 ab, 
802.3x, 802.1q, 802.1p, TCP/IP 
-Interface: PCI-E com uma porta 
10/100/1000Mbps RJ45 
-Controle de fluxo: Controle de Fluxo IEEE 
802.3x Full-duplex 

12 Un. R$ 40,11 R$ 481,32 
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-Compatibilidade: Deve ser compatível com 
perfil baixo e alto, acompanhando os 
espelhos para utilização das duas formas; 
-Sistema Operacional: Deve ser compatível 
com Windows e Linux; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

32 Pendrive 64 Gb 
Características mínimas: 
-Capacidade: 64 Gb; 
-Velocidade: Deve ter capacidade de leitura 
de, no mínimo, 100 Mbps; 
-Interface: USB 3.0 ou superior; 
-Conector: USB-A 
-Retrocompatibilidade: Deve ser compatível 
com portas USB 2.0; 
-Sistema Operacional: Deve ser compatível 
com Windows, Linux e MacOS; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos. 

15 Un. R$ 77,89 R$ 1.168,35 

34 Fonte de Alimentação TFX 12V para 
Desktop 
Especificações mínimas: 
-Potência: 300w; 
-PFC Ativo: Sim; 
-Certificação: 80 Plus, Bronze ou superior; 
-Conformidade com a 
especificação:TFX12V v2.31; 
-Confiabilidade (MTBF): >=100.000 horas; 
-Dimensões aproximadas: 17,5 x 8,5 x 7 cm; 
-Cooler Fan: 80 mm; 
-Compatibilidade: Compatível com 
computadores Positivo modelo POS-
EIB85CZ; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses  

08 Un. R$ 205,67 1.645,36 

35 SSD Externo 500GB 
Características mínimas: 
-Capacidade: 500GB; 
-Velocidade: Deve possuir capacidade de 
leitura de, no mínimo, 500MB/s 
-Conectores: 1x USB Tipo C, 3.1 ou superior 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 

08 Un. R$ 614,29 R$ 4.914,32 
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entre sistemas Windows e Linux; 
-Resistente à choques: Sim; 
-Acessórios:1x Cabo USB-C para USB-C;1x 
Adaptador USB-C para USB-A (ou cabo 
USB-C para USB-A); 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
50 Fonte de Alimentação 24 pinos 

Especificações Mínimas: 
-Tipo: ATX 12V ver. >= 2.3 
-Potência Real: >= 350W 
-PFC Ativo: Sim 
-Eficiência: Acima de 80% 
-Certificação: 80 Plus, White ou superior 
-Confiabilidade (MTBF): >=100.000 horas  
-Cooler: 120 mm 
-Proteções: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP 
-Voltagem: 100 - 240 V (Bivolt automático) 
-Conectores: 
- 1 M/B 20+4 pinos; 
- 1 x CPU (+12V) 4 pinos; 
- 1 x Periféricos 4 pinos; 
- 3 x SATA 

07 Un. R$ 265,00 R$ 1.855,00 

62 Placa de Rede Gigabit  
Especificações mínimas: 
-Padrões: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3 ab, 
802.3x, 802.1q, 802.1p, TCP/IP 
-Interface: PCI-E com uma porta 
10/100/1000Mbps RJ45 
-Controle de fluxo: Controle de Fluxo IEEE 
802.3x Full-duplex 
-Compatibilidade: Deve ser compatível com 
perfil baixo e alto, acompanhando os 
espelhos para utilização das duas formas; 
-Sistema Operacional: Deve ser compatível 
com Windows e Linux; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

03 Un. R$ 40,11 R$ 120,33 

64 Pendrive 64 Gb 
Características mínimas: 

05 Un. R$ 77,89 R$ 389,45 
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-Capacidade: 64 Gb; 
-Velocidade: Deve ter capacidade de leitura 
de, no mínimo, 100 Mbps; 
-Interface: USB 3.0 ou superior; 
-Conector: USB-A 
-Retrocompatibilidade: Deve ser compatível 
com portas USB 2.0; 
-Sistema Operacional: Deve ser compatível 
com Windows, Linux e MacOS; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos. 

66 Fonte de Alimentação TFX 12V para 
Desktop 
Especificações mínimas: 
-Potência: 300w; 
-PFC Ativo: Sim; 
-Certificação: 80 Plus, Bronze ou superior; 
-Conformidade com a 
especificação:TFX12V v2.31; 
-Confiabilidade (MTBF): >=100.000 horas; 
-Dimensões aproximadas: 17,5 x 8,5 x 7 cm; 
-Cooler Fan: 80 mm; 
-Compatibilidade: Compatível com 
computadores Positivo modelo POS-
EIB85CZ; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses  

02 Un. R$ 205,67 R$ 411,34 

67 SSD Externo 500GB 
Características mínimas: 
-Capacidade: 500GB; 
-Velocidade: Deve possuir capacidade de 
leitura de, no mínimo, 500MB/s 
-Conectores: 1x USB Tipo C, 3.1 ou superior 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 
entre sistemas Windows e Linux; 
-Resistente à choques: Sim; 
-Acessórios:1x Cabo USB-C para USB-C;1x 
Adaptador USB-C para USB-A (ou cabo 
USB-C para USB-A); 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

02 Un. R$ 614,29 R$ 1.228,58 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 330/21 
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OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: MEGADATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
13 HD Externo 2.5 1 TB 

Especificações Técnicas: 
-Capacidade: 1000GB  
-Tamanho do disco rígido: 2.5 polegadas 
-Interface: USB v. 3.0 
-Conectores: 1x USB 3.0 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 
entre sistemas Windows, Linux e MacOS 
-Acessórios: Guia do usuário, Adaptador de 
energia, Cabo adaptador USB 3.0 (B – 
Macho > A – Macho) 
-Garantia: 1 ano 

15 Un. R$ 395,00 R$ 5.925,00 

16 SSD 240 GB 
Especificações Técnicas: 
-Capacidade: 240GB 
-Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
-Leituras sequenciais: Mínimo de 450MB/s 
-Gravações sequenciais: Mínimo de 
350MB/s 
-Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 
-Formato: 2,5” 
-Garantia O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

113 Un. R$ 245,00 R$ 27.685,00 

22 Memória para Desktop DDR IV 8GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 8GB 
-Tecnologia: DDR4 
-Frequência 2400MHz (PC4-19200) 
-Numero de Vias: 288-pinos 
-Garantia: 12 meses 

23 Un. R$ 299,00 R$ 6.877,00 

25 Memória para Notebook DDR III 8GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 8GB 
-Tecnologia: DDR3 - SO-DIMM 
-Frequência 1600MHz (PC3-12800) 

15 Un. R$ 390,45 R$ 5.856,75 
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-Numero de Vias: 204-pinos 
-Garantia: 12 meses 

26 HD 4TB SATA para NAS 
Características mínimas: 
-Tecnologia: O equipamento deverá, 
comprovadamente, pertencer à linha 
específica para uso em NAS, não sendo 
aceitos equipamentos destinados ao uso em 
desktops. 
-Capacidade: 4 TB 
-Interface: SATA 6.0 Gb/s 
-Velocidade: 5400 RPM ou superior 
-Cache: No mínimo, 64 MB 
-Tamanho: 3,5 polegadas 
-Expectativa de Vida (MTBF): No mínimo, 
1000.000 de horas 
-Performance: No mínimo, 180 MB/s 
-Carga de trabalho anual: No mínimo, 180 
TB 
-Sensor/Proteção de vibração: Sim 
-Ciclos de Carga/descarga: No mínimo, 
600.000 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

23 Un. R$ 1.480,00 R$ 34.040,00 

27 HD Externo 2.5” 4TB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 4000GB; 
-Tamanho do disco rígido: 2.5 polegadas; 
-Interface: USB 3.0 ou superior; 
-Conectores: 1x USB 3.0 ou superior; 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 
entre sistemas Windows e Linux; 
-Acessórios: Cabo USB; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses; 

08 Un. R$ 870,00 R$ 6.960,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
46 HD Externo 2.5 1 TB 

Especificações Técnicas: 
-Capacidade: 1000GB  
-Tamanho do disco rígido: 2.5 polegadas 
-Interface: USB v. 3.0 

05 Un. R$ 395,00 R$ 1.975,00 
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-Conectores: 1x USB 3.0 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 
entre sistemas Windows, Linux e MacOS 
-Acessórios: Guia do usuário, Adaptador de 
energia, Cabo adaptador USB 3.0 (B – 
Macho > A – Macho) 
-Garantia: 1 ano 

49 SSD 240 GB 
Especificações Técnicas: 
-Capacidade: 240GB 
-Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
-Leituras sequenciais: Mínimo de 450MB/s 
-Gravações sequenciais: Mínimo de 
350MB/s 
-Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 
-Formato: 2,5” 
-Garantia O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

37 Un. R$ 245,00 R$ 9.065,00 

55 Memória para Desktop DDR IV 8GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 8GB 
-Tecnologia: DDR4 
-Frequência 2400MHz (PC4-19200) 
-Numero de Vias: 288-pinos 
-Garantia: 12 meses 

07 Un. R$ 299,00 R$ 2.093,00 

56 Memória para Notebook DDR IV 16GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 16GB 
-Tecnologia: DDR4 
-Frequência 2400MHz (PC4-19200) 
-Numero de Vias: 260-pinos 
-Garantia: 12 meses 

02 Un. R$ 590,00 R$ 1.180,00 

58 Memória para Notebook DDR III 8GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 8GB 
-Tecnologia: DDR3 - SO-DIMM 
-Frequência 1600MHz (PC3-12800) 
-Numero de Vias: 204-pinos 
-Garantia: 12 meses 

05 Un. R$ 390,45 R$ 1.952,25 

60 HD Externo 2.5” 4TB 
Especificações técnicas: 

02 Un. R$ 870,00 R$ 1.740,00 
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-Capacidade: 4000GB; 
-Tamanho do disco rígido: 2.5 polegadas; 
-Interface: USB 3.0 ou superior; 
-Conectores: 1x USB 3.0 ou superior; 
-Sistemas Operacionais: Compatibilidade 
entre sistemas Windows e Linux; 
-Acessórios: Cabo USB; 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses; 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 331/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
14 Monitor I 

Especificações Mínimas:  
-Tamanho da tela: 21,5”; 
-Formato (Proporção): 16:9; 
-Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); 
-Cores: 16 milhões de cores (ou superior); 
-Brilho: 250 cd/m² (ou superior); 
-Contraste: 1000:1 (estático); 
-Angulo de Visão: Mínimo de 178° Vertical e 
Horizontal; 
-Frequência: Operar com frequência de 
Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 
56 ~ 60 Hz ou maior; 
-Dot Pitch: Máximo de 0.28 mm; 
-Tempo de resposta: Máximo 8 
milissegundos; 
-Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 
(uma) conexão HDMI, sem a utilização de 
adaptadores ou conversores; 
-Ajustes: Ajustes de inclinação e altura; 
-Incluso: Deve ser fornecido com Cabo de 
Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), 
sem a utilização de adaptadores ou 
conversores. 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

08 Un. R$ 1.180,00 R$ 9.440,00 
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15 Monitor II 
Especificações Mínimas: 
-Tamanho da tela: 23”; 
-Formato (Proporção): 16:9; 
-Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); 
-Cores: 16 milhões de cores (ou superior); 
-Brilho: 250 cd/m² (ou superior); 
-Contraste: 1000:1 (estático); 
-Angulo de Visão: Mínimo de 178° Vertical e 
Horizontal; 
-Frequência: Operar com frequência de 
Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 
56 ~ 60 Hz ou maior; 
-Dot Pitch: Máximo de 0.28 mm; 
-Tempo de resposta: Máximo 8 
milissegundos; 
-Entradas de Vídeo: Possuir no mínimo 
duas conexões, sendo 1 delas 
obrigatoriamente HDMI, e a outra atendendo 
qualquer um dos seguintes padrões: DVI, D-
SUB ou Display Port, sem a utilização de 
adaptadores ou conversores; 
-Ajustes: Ajustes de inclinação e altura;  
-Padrão VESA: Sim, 75 x 75 mm ou 100 x 
100 mm; 
-Incluso: Deve ser fornecido com Cabo de 
Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), 
sem a utilização de adaptadores ou 
conversores. 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

15 Un. R$ 1.249,00 R$ 18.735,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
47 Monitor I 

Especificações Mínimas: 
-Tamanho da tela: 21,5”; 
-Formato (Proporção): 16:9; 
-Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); 
-Cores: 16 milhões de cores (ou superior); 
-Brilho: 250 cd/m² (ou superior); 
-Contraste: 1000:1 (estático); 
-Angulo de Visão: Mínimo de 178° Vertical e 

02 Un. R$ 1.180,00 R$ 2.360,00 
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Horizontal; 
-Frequência: Operar com frequência de 
Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 
56 ~ 60 Hz ou maior; 
-Dot Pitch: Máximo de 0.28 mm; 
-Tempo de resposta: Máximo 8 
milissegundos; 
-Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 
(uma) conexão HDMI, sem a utilização de 
adaptadores ou conversores; 
-Ajustes: Ajustes de inclinação e altura; 
-Incluso: Deve ser fornecido com Cabo de 
Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), 
sem a utilização de adaptadores ou 
conversores. 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

48 Monitor II 
Especificações Mínimas: 
-Tamanho da tela: 23”; 
-Formato (Proporção): 16:9; 
-Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); 
-Cores: 16 milhões de cores (ou superior); 
-Brilho: 250 cd/m² (ou superior); 
-Contraste: 1000:1 (estático); 
-Angulo de Visão: Mínimo de 178° Vertical e 
Horizontal; 
-Frequência: Operar com frequência de 
Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 
56 ~ 60 Hz ou maior; 
-Dot Pitch: Máximo de 0.28 mm; 
-Tempo de resposta: Máximo 8 
milissegundos; 
-Entradas de Vídeo: Possuir no mínimo 
duas conexões, sendo 1 delas 
obrigatoriamente HDMI, e a outra atendendo 
qualquer um dos seguintes padrões: DVI, D-
SUB ou Display Port, sem a utilização de 
adaptadores ou conversores; 
-Ajustes: Ajustes de inclinação e altura;  
-Padrão VESA: Sim, 75 x 75 mm ou 100 x 
100 mm; 
-Incluso: Deve ser fornecido com Cabo de 

05 Un. R$ 1.249,00 R$ 6.245,00 
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Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), 
sem a utilização de adaptadores ou 
conversores. 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 332/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
18 HD 3.5” SATA III 2 TB para Desktop 

Especificações Técnica: 
-Capacidade: 2TB 
-Interface: SATA 6.0 Gb/s 
-Velocidade: 5400 RPM ou superior 
-Cache: 256MB 
-Tamanho: 3,5 polegadas 
-Performance sustentada: No mínimo, 180 
MB/s 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses 

08 Un. R$ 609,80 R$ 4.878,40 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
51 HD 3.5” SATA III 2 TB para Desktop 

Especificações Técnica: 
-Capacidade: 2TB 
-Interface: SATA 6.0 Gb/s 
-Velocidade: 5400 RPM ou superior 
-Cache: 256MB 
-Tamanho: 3,5 polegadas 
-Performance sustentada: No mínimo, 180 
MB/s 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses 

02 Un. R$ 609,80 R$ 1.219,60 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 333/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
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DETENTORA: DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
28 SSD 960 GB 

Especificações técnicas: 
-Capacidade: 960 GB ou superior 
-Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
-Leituras sequenciais: Mínimo de 500 MB/s 
-Gravações sequenciais: Mínimo de 
450MB/s 
-Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 
-Formato: 2,5” 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

12 Un. R$ 842,00 R$ 10.104,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
59 HD 4TB SATA para NAS 

Características mínimas: 
-Tecnologia: O equipamento deverá, 
comprovadamente, pertencer à linha 
específica para uso em NAS, não sendo 
aceitos equipamentos destinados ao uso em 
desktops. 
-Capacidade: 4 TB 
-Interface: SATA 6.0 Gb/s 
-Velocidade: 5400 RPM ou superior 
-Cache: No mínimo, 64 MB 
-Tamanho: 3,5 polegadas 
-Expectativa de Vida (MTBF): No mínimo, 
1000.000 de horas 
-Performance: No mínimo, 180 MB/s 
-Carga de trabalho anual: No mínimo, 180 
TB 
-Sensor/Proteção de vibração: Sim 
-Ciclos de Carga/descarga: No mínimo, 
600.000 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

07 Un. R$ 1.485,65 R$ 10.399,55 

61 SSD 960 GB 
Especificações técnicas: 
-Capacidade: 960 GB ou superior 

03 Un. R$ 842,00 R$ 2.526,00 
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-Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
-Leituras sequenciais: Mínimo de 500 MB/s 
-Gravações sequenciais: Mínimo de 
450MB/s 
-Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 
-Formato: 2,5” 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 304/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/21 – ATA DE REGISTRO: 334/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de informática para 
manutenção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Administração 
DETENTORA: MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS EIRELI ME 
 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
44 Nobreak I 

Especificações Mínimas:  
-Modelo bivolt automático: entrada 
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 
-Potência Máxima: Maior ou igual a 700VA 
-Fator de potência: Maior ou igual a 0,5  
-Acionamento do inversor: < 1 ms 
-Forma de Onda no Inversor: Senoidal por 
aproximação (PWM) 
-Tomadas: 4 tomadas de saída padrão 
NBR14136. 
-Tomadas alimentadas pela bateria: 4 
-Filtro de linha: Sim 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

10 Un. R$ 517,49 R$ 5.174,90 

45 Nobreak II 
Especificações Mínimas: 
-Modelo bivolt automático: entrada 
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 
-Potência Máxima: Maior ou igual à 1200VA 
-Fator de potência: Maior ou igual à 0,5  
-Acionamento do inversor: Menor que 1 ms 
-Forma de Onda no Inversor: Senoidal por 
aproximação (PWM) 
-Tomadas: 6 tomadas de saída padrão 

05 Un. R$ 608,92 R$ 3.044,60 
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NBR14136. 
-Tomadas alimentadas pela bateria: 6 
-Filtro de linha: Sim 
-Garantia: O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/09/2.021 
 
PROCESSO: 004/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2021 – ATA DE REGISTRO: 
013/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de mão de obra de 
manutenção preventiva e corretiva mecânica, dos veículos pertencentes à frota municipal, 
de veículos das montadoras Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes benz, Chevrolet, Pegeout, 
Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Massey-Ferguson, John Deere, 
New Holland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Solis e XCMG, destinadas aos reparos da 
frota oficial de veículos leves, médios, pesados, motocicletas e máquinas/equipamentos da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, conforme edital. 
M.TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME 
LOTE 01 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de mecânica leve. 4.199,92 horas R$ 39,00 R$ 163.796,88 
 
LOTE 06 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de autoelétrica – 
leve. 

2.489,58 horas R$ 139,00 R$ 346.051,62 

 
LOTE 07 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de autoelétrica – 
médio. 

2.521,05 horas R$ 148,00 R$ 373.115,40 

 
LOTE 11 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de torno de solda – 
leve/médio/pesado/motociclet
a/máquinas e equipamentos. 

5.000 horas R$ 40,00 R$ 200.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/03/2021 
 
PROCESSO: 004/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2021 – ATA DE REGISTRO: 
014/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de mão de obra de 
manutenção preventiva e corretiva mecânica, dos veículos pertencentes à frota municipal, 
de veículos das montadoras Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes benz, Chevrolet, Pegeout, 
Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Massey-Ferguson, John Deere, 
New Holland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Solis e XCMG, destinadas aos reparos da 
frota oficial de veículos leves, médios, pesados, motocicletas e máquinas/equipamentos da 
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Prefeitura da Estância Turística de Avaré, conforme edital. 
C.R SERVICE E COMÉRCIO DE PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI ME 
LOTE 02 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de mecânica médio. 8.000 horas R$ 39,00 R$ 312.000,00 
 
LOTE 03 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de mecânica pesado. 4.000 horas R$ 57,00 R$ 228.000,00 
 
LOTE 04 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de mecânica – 
motocicleta. 

186,35 horas R$ 101,00 R$ 18.821,35 

 
LOTE 05 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de mecânica – 
máquinas/equipamentos. 

4.000 horas R$ 48,00 R$ 192.000,00 

 
LOTE 08 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de autoelétrica – 
pesado. 

814,10 horas R$ 59,30 R$ 48.276,13 

 
LOTE 09 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de autoelétrica – 
motocicleta. 

158,73 horas R$ 105,00 R$ 16.666,65 

 
LOTE 10 
Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Global 
Serviço de autoelétrica – 
máquinas/equipamentos. 

3.000 horas R$ 258,00 R$ 774.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/03/2021 
 

PROCESSO: 005/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2021 – ATA DE REGISTRO: 
012/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de combustíveis para veículos 
de toda a frota municipal, conforme edital. 
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 

Item Qtd. Descrição 
Percentual de Desconto 
oferecido, a ser calculado sobre 
os valores unitários da Tabela de 
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Levantamento de Preços (do 
Município de Avaré/SP), fornecida 
pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) da semana 
anterior a efetiva solicitação de 
entrega do objeto. 

01 580.000 litros Óleo diesel S-10. 

2,30% (dois, trinta por cento) 
02 270.000 litros Diesel comum. 
03 300.000 litros Gasolina comum. 
04 250.000 litros Etanol. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
 
PROCESSO: 007/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2021 – ATA DE REGISTRO: 
003/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de tiras reagentes, sets de 
infusão, lancetas, aplicador de set de infusão e reservatórios de insulina, conforme edital. 
SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI EPP 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
ITEM 01  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 112 cxs. TIRAS REAGENTES ACCU CHECK 
PERFORMACE (COM 50 UNIDADES) 
- tiras  compatível com o aparelho Accu-Chek 
Performa que tem as seguintes características: 
- Resultados em apenas 5 segundos 
- Exige quantidade mínima de sangue (0,6 µL) 
- Alarmes programáveis - Indicadores de 
hipoglicemia 
- Duração da bateria estendida para uma média 
de 2.000 testes 
- Preenchimento rápido, fácil e visível 
- Tira de teste de fácil manuseio 
- caixa com 50 tiras 

R$ 105,00 R$ 11.760,00 

 
ITEM 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 112 cxs. SETS DE INFUSÃO ACCU CHECK FLEXLINK 
8/60 (COM 10 UNIDADES) 
-  Set de Infusão FLEXLink 8mm/60cm, 
compatível com Sistema de Infusão Contínua de 
Insulina ACCU-CHEK, caixa com 10 unidades 
- material de teflon 
-modo de inserção 90º 

R$ 805,00 R$ 
90.160,00 
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- tamanho da cânula : 08mm 
- com adesivo 
- tamanho do cateter: 60 cm 
- desconectavel 
- tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
- tempo de uso do cateter: 6 dias 
- sem aplicador 
- Caixa com 10 sets completos 

 
ITEM 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 22 cxs. LANCETAS ACCU CHECK FASTCLIX ( COM 
204 UNIDADES) 
- Embalagem com 204 unidades 
- compativel com o ACCU CHECK FLEXLINK 
- 11 graus de profundidade 
- sem contato com a agulha e descarte em lixo 
comum 
- tambores com 6 lancetas 

R$ 115,00 R$ 2.530,00 

 
ITEM 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 22 cxs. APLICADOR DO SET DE INFUSÃO ACCU 
CHECK FLEXLINK ( CAIXA COM 01 UNIDADE ) 
-  Compativel com os sets de infusão accu check 
Flexlink 

R$ 230,00 R$ 5.060,00 

 
ITEM 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 60 cxs. RESERVATÓRIOS DE INSULINA CARTUCHO 
PLASTICO ACCU CHECK 3,15 ML ( COM 25 
UNIDADES) 
- Cartuchos de insulina ACCU CHECK SPIRIT 
- Deposito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o que é 
correspondente a 315 UI 

R$ 558,00 R$ 
33.480,00 

 
ITEM 06 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 30 kits KIT ACCU CHECK SPIRIT COMBO SERVICE 
PACK 
- Pacote de serviço de alimentação de energia 

R$ 224,00 R$ 6.720,00 
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do sistema de infusão contínua- Accu Check 
Spirit Combo. 
-  Kit contendo: 4 pilhas – fonte de energia para 
SICI ( o SICI requer 1 pilha AA) 
1 adaptador: acessório que rosqueia o cartucho 
no compartimento adequado no SICI; 
1 tampa de bateria 
1 chave de bateria 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
ITEM 07  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 38 cxs. TIRAS REAGENTES ACCU CHECK 
PERFORMACE (COM 50 UNIDADES) 
- tiras  compatível com o aparelho Accu-Chek 
Performa que tem as seguintes características: 
- Resultados em apenas 5 segundos 
- Exige quantidade mínima de sangue (0,6 µL) 
- Alarmes programáveis - Indicadores de 
hipoglicemia 
- Duração da bateria estendida para uma média 
de 2.000 testes 
- Preenchimento rápido, fácil e visível 
- Tira de teste de fácil manuseio 
- caixa com 50 tiras 

R$ 105,00 R$ 3.990,00 

 
ITEM 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 38 cxs. SETS DE INFUSÃO ACCU CHECK FLEXLINK 
8/60 (COM 10 UNIDADES) 
-  Set de Infusão FLEXLink 8mm/60cm, 
compatível com Sistema de Infusão Contínua de 
Insulina ACCU-CHEK, caixa com 10 unidades 
- material de teflon 
-modo de inserção 90º 
- tamanho da cânula : 08mm 
- com adesivo 
- tamanho do cateter: 60 cm 
- desconectavel 
- tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
- tempo de uso do cateter: 6 dias 
- sem aplicador 
- Caixa com 10 sets completos 

R$ 805,00 R$ 
30.590,00 

 
ITEM 09 
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Item Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 08 cxs. LANCETAS ACCU CHECK FASTCLIX ( COM 
204 UNIDADES) 
- Embalagem com 204 unidades 
- compativel com o ACCU CHECK FLEXLINK 
- 11 graus de profundidade 
- sem contato com a agulha e descarte em lixo 
comum 
- tambores com 6 lancetas 

R$ 115,00 R$ 920,00 

 
ITEM 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 08 cxs. APLICADOR DO SET DE INFUSÃO ACCU 
CHECK FLEXLINK ( CAIXA COM 01 UNIDADE ) 
-  Compativel com os sets de infusão accu check 
Flexlink 

R$ 230,00 R$ 1.840,00 

 
ITEM 11 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 20 cxs. RESERVATÓRIOS DE INSULINA CARTUCHO 
PLASTICO ACCU CHECK 3,15 ML ( COM 25 
UNIDADES) 
- Cartuchos de insulina ACCU CHECK SPIRIT 
- Deposito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o que é 
correspondente a 315 UI 

R$ 558,00 R$ 11.160,00 

 
ITEM 12 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 10 kits KIT ACCU CHECK SPIRIT COMBO SERVICE 
PACK 
- Pacote de serviço de alimentação de energia 
do sistema de infusão contínua- Accu Check 
Spirit Combo. 
-  Kit contendo: 4 pilhas – fonte de energia para 
SICI ( o SICI requer 1 pilha AA) 
1 adaptador: acessório que rosqueia o cartucho 
no compartimento adequado no SICI; 
1 tampa de bateria 
1 chave de bateria 

R$ 224,00 R$ 2.240,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/02/2021 
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PROCESSO: 027/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 017/2021 – ATA DE REGISTRO: 
016/2021 
Objeto:  registro de preços para eventual aquisição futura de ferramentas para uso na 
limpeza pública, conforme edital. 
BOARETO & RUIZ LTDA ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 37 unid. Carrinho de mão de 60 lts com pneus 3,25x8", 
chapa 16 galvanizada; 

R$ 199,00 R$ 
7.363,00 

02 22 unid. Chibanca de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
com cabo de madeira de 90 cm; 

R$ 79,00 R$ 
1.738,00 

03 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 10; R$ 16,00 R$ 240,00 
04 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 7; R$ 13,00 R$ 195,00 
05 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 8; R$ 14,00 R$ 210,00 
06 375 unid. Enxada de aço de no mínimo 30 cm com cabo de 

madeira; 
R$ 39,50 R$ 

14.812,50 
07 15 unid. Enxadãozinho para jardim; R$ 31,00 R$ 465,00 
08 22 unid. Foice em aço carbono, olho de 35mm de 

diâmetro, em verniz transparente, dimensões 
aproximadas do produto: 37,3x16,7x4cm, sem 
cabo; 

R$ 33,00 R$ 726,00 

09 22 unid. Forcado de 04 dentes em aço carbono,  com 
cabo acima de 70 cm,  em madeira ; 

R$ 73,00 R$ 
1.606,00 

10 30 unid. Garrafão térmico de 5 lts; R$ 36,00 R$ 
1.080,00 

11 112 unid. Lima chata para enxada (caixa com 12 unid.); R$ 89,00 R$ 
9.968,00 

12 30 unid. Pá concha quadrada com cabo nº 4; R$ 42,00 R$ 
1.260,00 

13 30 unid. Pá de bico com cabo de madeira - largura da pá 
de 27 cm com cabo de no mínimo 120 cm; 

R$ 52,00 R$ 
1.560,00 

14 225 unid. Pá de lixo gari - aproximadamente 23 x 23cm, 
metal reforçado, com cabo de, no mínimo, 60 cm; 

R$ 23,00 R$ 
5.175,00 

15 22 unid. Picareta de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
ponta pá com cabo de madeira de 94 cm; 

R$ 57,00 R$ 
1.254,00 

16 187 unid. Rastelo de grama tipo unha de plástico (com 
cabo); 

R$ 20,95 R$ 
3.917,65 
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17 22 unid. Regador de plástico de 10 litros; R$ 21,00 R$ 462,00 
18 15 unid. Tesoura para grama e poda com cabo de 

madeira de aproximadamente 30 cm; 
R$ 42,00 R$ 630,00 

19 225 unid. Vassoura piaçava nylon; R$ 23,00 R$ 
5.175,00 

20 337 unid. Vassourão tipo gari, cepa plástica, de 45 cm (com 
cabo). 

R$ 43,00 R$ 
14.491,00 

21 22 unid. Cavadeira de mola articulada (duas folhas) com 
02 cabos de 2 metros reforçada 

R$ 46,00 R$ 
1.012,00 

22 45 unid. Cadeado 30 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 20,00 R$ 900,00 

23 45 unid. Cadeado 40 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 30,00 R$ 
1.350,00 

24 45 unid. Cadeado 50 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 28,00 R$ 
1.260,00 

25 07 unid. Masseira para Pedreiros plástica - 150 litros  R$ 120,00 R$ 840,00 
26 07 unid. Masseira para Pedreiros Plástica - 500 litros R$ 372,00 R$ 

2.604,00 
Valor Global do Lote: R$ 80.294,15 (oitenta mil duzentos e noventa e quatro reais e 
quinze centavos). 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 13 unid. Carrinho de mão de 60 lts com pneus 3,25x8", 
chapa 16 galvanizada; 

R$ 199,00 R$ 
2.587,00 

02 08 unid. Chibanca de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
com cabo de madeira de 90 cm; 

R$ 79,00 R$ 632,00 

03 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 10; R$ 16,00 R$ 80,00 
04 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 7; R$ 13,00 R$ 65,00 
05 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 8; R$ 14,00 R$ 70,00 
06 125 unid. Enxada de aço de no mínimo 30 cm com cabo de 

madeira; 
R$ 39,50 R$ 

4.937,50 
07 05 unid. Enxadãozinho para jardim; R$ 31,00 R$ 155,00 
08 08 unid. Foice em aço carbono, olho de 35mm de 

diâmetro, em verniz transparente, dimensões 
aproximadas do produto: 37,3x16,7x4cm, sem 
cabo; 

R$ 33,00 R$ 264,00 

09 08 unid. Forcado de 04 dentes em aço carbono,  com R$ 73,00 R$ 584,00 
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cabo acima de 70 cm,  em madeira ; 
10 10 unid. Garrafão térmico de 5 lts; R$ 36,00 R$ 360,00 
11 38 unid. Lima chata para enxada (caixa com 12 unid.); R$ 89,00 R$ 

3.382,00 
12 10 unid. Pá concha quadrada com cabo nº 4; R$ 42,00 R$ 420,00 
13 10 unid. Pá de bico com cabo de madeira - largura da pá 

de 27 cm com cabo de no mínimo 120 cm; 
R$ 52,00 R$ 520,00 

14 75 unid. Pá de lixo gari - aproximadamente 23 x 23cm, 
metal reforçado, com cabo de, no mínimo, 60 cm; 

R$ 23,00 R$ 
1.725,00 

15 08 unid. Picareta de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
ponta pá com cabo de madeira de 94 cm; 

R$ 57,00 R$ 456,00 

16 63 unid. Rastelo de grama tipo unha de plástico (com 
cabo); 

R$ 20,95 R$ 
1.319,85 

17 08unid. Regador de plástico de 10 litros; R$ 21,00 R$ 168,00 
18 05 unid. Tesoura para grama e poda com cabo de 

madeira de aproximadamente 30 cm; 
R$ 42,00 R$ 210,00 

19 75 unid. Vassoura piaçava nylon; R$ 23,00 R$ 
1.725,00 

20 113 unid. Vassourão tipo gari, cepa plástica, de 45 cm (com 
cabo). 

R$ 43,00 R$ 
4.859,00 

21 08 unid. Cavadeira de mola articulada (duas folhas) com 
02 cabos de 2 metros reforçada 

R$ 46,00 R$ 368,00 

22 15 unid. Cadeado 30 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 20,00 R$ 300,00 

23 15 unid. Cadeado 40 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 30,00 R$ 450,00 

24 15 unid. Cadeado 50 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 28,00 R$ 420,00 

25 03 unid. Masseira para Pedreiros plástica - 150 litros  R$ 120,00 R$ 360,00 
26 03 unid. Masseira para Pedreiros Plástica - 500 litros R$ 372,00 R$ 

1.116,00 
Valor Global do Lote: R$ 27.533,35 (vinte e sete mil quinhentoa e trinta e três reais e 
trinta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
 
PROCESSO: 035/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 024/2021 – ATA DE REGISTRO: 
011/2021 
Objeto:  registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de cozinha para 
atender as unidades da Educação, conforme edital. 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
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LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 4,5 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 54,30 R$ 2.443,50 

02 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 7 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 90,60 R$ 4.077,00 

03 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 20 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; com diâmetro 
mínimo de 30 cm; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão.  

R$ 394,50 R$ 
17.752,50 

04 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 5 
litros. 

R$ 63,10 R$ 2.839,50 

05 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 10 
litros. 

R$ 104,30 R$ 4.693,50 

06 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 15 
litros. 

R$ 104,20 R$ 4.689,00 

07 75 unid. Assadeira: retangular, de alumínio, 
medindo no mínimo (55 x 38) cm (cxl); 
com capacidade mínima para 4,5 litros; 

R$ 157,60 R$ 11.820,00 
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altura mínima de 3,0 cm; com espessura 
mínima de 0,8 mm; sem alça. 

08 75 unid. Assadeira: fabricado em alumínio polido, 
design retangular, com alças resistentes 
nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. Normas técnicas de referência: 
os produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas à 
fabricação de utensílios em alumínio, em 
vigor na data do edital. Dimensões: nº6 
(média): comprimento: 50cm; largura: 
35cm; altura: 7cm e espessura: 2,5mm. 

R$ 79,80 R$ 5.985,00 

09 75 unid. Frigideira – de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
25 cm; cabo de baquelite. 

R$ 68,70 R$ 5.152,50 

10 75 unid. Frigideira: de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
30 cm; cabo de baquelite. 

R$ 114,37 R$ 8.577,75 

11 75 unid. Escorredor de Massa Alimentícia: n°40, 
de alumínio; com diâmetro mínimo de 45 
cm; altura mínima de 17,0 cm; 
capacidade mínima para 20,0 litros; com 
alça e base. 

R$ 102,40 R$ 7.680,00 

12 75 unid. Escorredor para Arroz: n°50, de alumínio 
reforçado; com diâmetro mínimo de 45 
cm. 

R$ 119,30 R$ 8.947,50 

13 75 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 16, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 3L. 

R$ 44,80 R$ 3.360,00 

14 75 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 18, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 5L.  

R$ 68,40 R$ 5.130,00 

Valor Global do Lote: R$ 93.147,75 (noventa e três mil cento e quarenta e sete reais 
e setenta e cinco centavos).  
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LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 225 unid. Xícara de Chá: de vidro, incolor, com 
pires, com capacidade mínima para 180 
ml. 

R$ 7,27 R$ 1.635,75 

02 5.250 
unid. 

Prato: de vidro, tipo fundo, incolor, liso, 
diâmetro de no mínimo 235 mm. 

R$ 7,30 R$ 
38.325,00 

03 375 unid. Conjunto de copos: copo de vidro, 
incolor, capacidade mínima 280 ml, com 
06 unidades. 

R$ 20,40 R$ 7.650,00 

Valor Global do Lote: R$ 47.610,75 (quarenta e sete mil seiscentos e dez reais e 
setenta e cinco centavos). 
 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 877 unid. Faqueiro: em aço inox; com 24 peças; 
composto de 6 facas de mesa, 6 garfos 
de mesa, 6 colheres de mesa e 6 
colheres de sobremesa; com cabo liso; 
acondicionado em caixa de papelão. 

R$ 48,22 R$ 
42.288,94 

02 75 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 21 cm (aprox 3.), 
com espessura mínima de 2 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 8,41 R$ 630,75 

03 75 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 28 cm (aprox 7.), 
com espessura mínima de 3 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,62 R$ 1.246,50 

04 75 unid. Faca: aço inox; serrilhada, para pão, 
medindo no mínimo 32 cm (aprox 8.), 
com espessura mínima de 2,5 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,28 R$ 1.221,00 

05 75 unid. Pegador: para salada e massas; em aço 
inox; com dente em pelo menos um dos 
lados; comprimento mínimo de 23 cm. 

R$ 16,61 R$ 1.245,75 

06 75 unid. Colher: aço inox; colher para arroz; 
reforçada; medindo no mínimo 33 cm; 
peça única sem junção entrecabo. 

R$ 15,42 R$ 1.156,50 

07 75 unid. Concha Grande: feito totalmente em aço 
inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, 
sem emendas, com gancho. O material 
deve vir acompanhado de Manual de 

R$ 14,82 R$ 1.111,50 
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Instruções, em português, contendo: 
Orientações para uso e limpeza; 
procedimentos para acionamento da 
garantia; certificado de garantia 
preenchido (data de emissão, número da 
nota fiscal). Normas técnicas de 
referência: Os utensílios devem atender 
as normas técnicas de referência, 
relativas a fabricação de utensílios de 
inox, em vigência na data do edital. 
Dimensões: comprimento: 30cm; 
espessura: 2,5mm; capacidade: 100ml; 
diâmetro: 8cm.  

08 75 unid. Concha Grande: feito em aço inox AISI 
304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 
depolipropileno (arredondado), com 
gancho. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português,contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura:2,5mm; diâmetro: 
11cm. 

R$ 24,80 R$ 1.860,00 

09 75 unid. Escumadeira: servir alimentos; feito 
totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emendas. O 
material deve vir acompanhado de 
Manual de Instruções, em português, 
contendo: Orientações para uso e 
limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
30cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

R$ 14,72 R$ 1.104,00 

10 75 unid. Escumadeira: mexer alimentos; feito em 
aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com 

R$ 23,22 R$ 1.741,50 
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cabo roliço depolipropileno 
(arredondado). O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

11 37 unid. Espremedor de Batata: de alumínio; tipo 
manual; tamanho grande.  

R$ 40,18 R$ 1.486,66 

12 37 unid. Abridor de Lata: reforçado, em inox, com 
espessura mínima de 2 mm.  

R$ 7,94 R$ 293,78 

13 75 unid. Escorredor de Louça: de aço cromado, 
com compartimento para escorrer 
travessas, pratos, copos e talheres, 
medindo no mínimo (50 x 15 x 37) cm 
(cxaxl). 

R$ 106,59 R$ 7.994,25 

14 75 unid. Faca de serra sem ponta de sobremesa: 
feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 
430. Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. 
Faca de sobremesa com ponta 
arredondada. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; Certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. 

R$ 5,18 R$ 388,50 

15 75 unid. Faca para corte de carne (fio liso): 
lâmina e cabo em aço inox monobloco 
ou lâmina em aço inox e cabo anatômico 
de polipropileno com antibacteriano que 
inibe o crescimento de bactérias e 
fungos. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 

R$ 5,17 R$ 387,75 
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para uso e limpeza. 
16 75 unid. Ralador: Em aço inox de 4 faces, com 

coletor, com alça/cabo em banquelite. 
Medindo aproximadamente (a x l x c) 23 
x 10,5 x 11 cm. 93. 

R$ 29,22 R$ 2.191,50 

Valor Global do Lote: R$ 66.348,88 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta e oito 
reais e oitenta e oito centavos). 
 
LOTE 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 75 unid. Garrafa Térmica: de pressão; com 
capacidade mínima de 2 litros; corpo em 
aço inox; ampola em aço inox; fundo em 
polipropileno; com tampa em 
polipropileno; com alça em polipropileno. 

R$ 74,29 R$ 5.571,75 

02 75 unid. Jarra: de polipropileno; capacidade 
mínima para 03 litros; transparente; com 
tampa; com alça. 

R$ 16,91 R$ 1.268,25 

03 5.250 
unid. 

Caneca Plástica: caneca de plástico 
atóxico, lisa, com alça, diversas cores, 
com capacidade mínima para 300 ml. 

R$ 1,95 R$ 
10.237,50 

04 1.500 
unid. 

Mamadeira: fabricada em polipropileno; 
Bico fisiológico em silicone; Tampa com 
sistema salva-gotas, que evita o 
vazamento do leite; Livre de Bisfenol A; 
Garantia contra defeito de fabricação. 
Capacidade: 150ml. 

R$ 16,26 R$ 
24.390,00 

05 75 unid. Conjunto de potes para mantimentos: 
com 05 peças; com tampa; 
confeccionado em plástico resistente 
transparente, contendo no mínimo um 
pote com capacidade de 4,5 litros e um 
pote com capacidade de 3 litros, sem 
estampa. 

R$ 50,28 R$ 3.771,00 

06 75 unid. Tábua para corte de alimentos: na cor 
branca, em polietileno, atóxica, medindo 
no mínimo 25 x 45 cm.  

R$ 53,07 R$ 3.980,25 

07 37 unid. Socador de alho: em plástico rígido, 
diâmetro mínimo de 8 cm.  

R$ 19,32 R$ 714,84 

08 37 unid. Espremedor de frutas: com jarra 
graduada em plástico, capacidade de 
aproximadamente 1lt.  

R$ 15,21 R$ 562,77 

09 75 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 

R$ 6,51 R$ 488,25 
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para apoio, com medida de 
aproximadamente 07 cm diâmetro. 

10 75 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 19 cm diâmetro. 

R$ 20,56 R$ 1.542,00 

11 37 unid. Coador de café: material tecido 100% 
algodão, dimensões 18cm de diâmetro e 
28cm de altura, com dois cabos e trava 
de segurança para não deixar o tecido 
sair do arco. 

R$ 4,22 R$ 156,14 

Valor Global do Lote: R$ 52.682,75 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois 
reais e setenta e cinco centavos). 
 
LOTE 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 75 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 
polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
12L. 

R$ 8,13 R$ 609,75 

02 75 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 
Polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
30L. 

R$ 16,22 R$ 1.216,50 

03 37 unid. Caixa plástica com tampa: Recipiente em 
polipropileno; natural (atóxico) formato 
quadrado; medindo 28,5x15,4x21,4cm 
(comp. x alt. x larg.); com capacidade de 

R$ 18,23 R$ 674,51 
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6,5 litros; sem divisão; tampa 
polipropileno natural (atóxico); tipo do 
fechamento da tampa hermético. 

04 37 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 12L.  

R$ 23,52 R$ 870,24 

05 37 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Garantia: Seis meses de 
garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação, a contar da data da 
expedição da nota fiscal. Capacidade: 
20L.  

R$ 30,75 R$ 1.137,75 

06 75 unid. Porta Talher: porta talheres extra grande, 
dimensão 29 x 34 x 4,5 cm. (escorredor 
de talheres). 

R$ 21,58 R$ 1.618,50 

07 37 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 50 ml, 
tratamento superficial, cromado, medidas 
aproximadas: diâmetro de 55 mm, 
comprimento 490 mm, capacidade para 
100 copos, características adicionais 
com tampa removível e fixado com 
parafuso/bucha. 

R$ 28,67 R$ 1.060,79 

08 37 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 200 ml, 
tratamento superficial, cromado, com 
capacidade para 100 copos, 
características adicionais com tampa 
removível e fixado com parafuso/bucha. 

R$ 97,27 R$ 3.598,99 

Valor Global do Lote: R$ 10.787,03 (dez mil setecentos e oitenta e sete reais e três 
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centavos).  
 
LOTE 06 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 45 unid. Batedeira: características gerais: 300w 
de potência para misturar, bater, 
amassar e sovar os ingredientes. Três 
tipos de batedores (globo, pá e gancho) 
para massas leves, médias e pesadas. 
Design contemporâneo com detalhes 
metálicos e planetária. Botão rotativo 
com 8 velocidades. Função início que 
evito respingos. Movimento planetário 
que mistura a massa com maior 
homogeneidade. Pés com ventosas que 
estabilizam a batedeira. Potência (w): 
300, capacidade (l): 4,0, com garantia. 

R$ 503,10 R$ 
22.639,50 

02 45 unid. Multiprocessador de alimentos: 
características gerais: jarra com 
capacidade de 1,2l; copo do liquidificador 
com capacidade de 1,8l; 2 velocidades + 
pulsar. Todos os acessórios podem ser 
guardados dentro da jarra, menos o 
espremedor de frutas. Possui acessórios 
que executam múltiplas funções; design 
vertical para ocupar menos espaço na 
cozinha; pés antiderrapantes para maior 
segurança; trava de segurança. 
Funções: processar, moer, cortar, 
misturar, triturar, fatiar, granular, 
espremer, picar, liquidificar. Composição: 
metal e plástico. Dimensões (a x l x p): 
aparelho como liquidificador: 42 x 22,5 x 
23 cm; aparelho como espremedor de 
frutas: 32 x 25,5 x 23 cm; aparelho como 
multiprocessador: 37,5 x 25,5 x 23 cm. 
Acessórios: jarra, liquidificador, 
espremedor, lâmina de picar, disco 
adaptador e acessório fatiador. Funções: 
batedor, cortador, espremedor, fatiador, 
liquidificador, moedor, triturador, 
emulsificar, picar. Especificações 
técnicas: nº de velocidades: 2, consumo 
de energia (kW/h): 0,8 kW/h, potência 
(W): 800W, capacidade total da tigela do 
processador (litros): 1,2 L, 
Tensão/Voltagem: 110V - 220V, 
Conteúdo da Embalagem: 1 

R$ 233,24 R$ 
10.495,80 
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multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de 
picar, disco adaptador e acessório 
fatiador, manual de instruções. Com 
garantia. 

03 75 unid. Cortador/Picador de legumes com 
tripé(cabrita): corpo em alumínio fundido, 
facas em aço inox 10mm;cabo e 
basculante em alumínio fundido, colunas 
em aço maciço; duas molas; opções de 
macho e facas de 8mm/10mm/12mm; 
pintura eletrostática (a pó); Normas 
técnicas de referência:o produto deve 
atender as normas técnicas de referência 
relativas à fabricação de utensílios em 
alumínio e demais materiais utilizados, 
em vigor na data do edital. Garantia: 
doze meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da 
datada expedição da nota fiscal. 
Dimensões (com os pés): largura (pés): 
46cm, comprimento (pés): 43cm e  
altura: 115cm. 

R$ 171,60 R$ 
12.870,00 

04 45 unid. Liquidificador industrial: basculante, 
material copo aço inoxidável; capacidade 
de 30 Litros; rotação de 3500 rpm; 
potência: motor 1,5 cv 110/220 vca 60 
hz, consumo 1,10 kw/h. 

R$ 1.405,50 R$ 
63.247,50 

Valor Global do Lote: R$ 109.252,80 (cento e nove mil duzentos e cinquenta e dois 
reais e oitenta centavos).  
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 4,5 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 54,30 R$ 814,50 

02 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com R$ 90,60 R$ 1.359,00 
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capacidade mínima para 7 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

03 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 20 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; com diâmetro 
mínimo de 30 cm; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão.  

R$ 394,50 R$ 5.917,50 

04 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 5 
litros. 

R$ 63,10 R$ 946,50 

05 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 10 
litros. 

R$ 104,30 R$ 1.564,50 

06 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 15 
litros. 

R$ 104,20 R$ 1.563,00 

07 25 unid. Assadeira: retangular, de alumínio, 
medindo no mínimo (55 x 38) cm (cxl); 
com capacidade mínima para 4,5 litros; 
altura mínima de 3,0 cm; com espessura 
mínima de 0,8 mm; sem alça. 

R$ 157,60 R$ 3.940,00 

08 25 unid. Assadeira: fabricado em alumínio polido, 
design retangular, com alças resistentes 
nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. Normas técnicas de referência: 
os produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas à 
fabricação de utensílios em alumínio, em 
vigor na data do edital. Dimensões: nº6 
(média): comprimento: 50cm; largura: 
35cm; altura: 7cm e espessura: 2,5mm. 

R$ 79,80 R$ 1.995,00 

09 25 unid. Frigideira – de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 

R$ 68,70 R$ 1.717,50 
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25 cm; cabo de baquelite. 
10 25 unid. Frigideira: de alumínio; antiaderente de 

alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
30 cm; cabo de baquelite. 

R$ 114,37 R$ 2.859,25 

11 25 unid. Escorredor de Massa Alimentícia: n°40, 
de alumínio; com diâmetro mínimo de 45 
cm; altura mínima de 17,0 cm; 
capacidade mínima para 20,0 litros; com 
alça e base. 

R$ 102,40 R$ 2.560,00 

12 25 unid. Escorredor para Arroz: n°50, de alumínio 
reforçado; com diâmetro mínimo de 45 
cm. 

R$ 119,30 R$ 2.982,50 

13 25 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 16, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 3L. 

R$ 44,80 R$ 1.120,00 

14 25 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 18, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 5L.  

R$ 68,40 R$ 1.710,00 

Valor Global do Lote: R$ 31.049,25 (trinta e um mil quarenta e nove reais e vinte e 
cinco centavos).  
 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 75 unid. Xícara de Chá: de vidro, incolor, com 
pires, com capacidade mínima para 180 
ml. 

R$ 7,27 R$ 545,25 

02 1.750 
unid. 

Prato: de vidro, tipo fundo, incolor, liso, 
diâmetro de no mínimo 235 mm. 

R$ 7,30 R$ 
12.775,00 

03 125 unid. Conjunto de copos: copo de vidro, 
incolor, capacidade mínima 280 ml, com 
06 unidades. 

R$ 20,40 R$ 2.550,00 

Valor Global do Lote: R$ 15.870,25 (quinze mil oitocentos e setenta reais e vinte e 
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cinco centavos).  
 
LOTE 09 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 293 unid. Faqueiro: em aço inox; com 24 peças; 
composto de 6 facas de mesa, 6 garfos 
de mesa, 6 colheres de mesa e 6 
colheres de sobremesa; com cabo liso; 
acondicionado em caixa de papelão. 

R$ 48,22 R$ 
14.128,46 

02 25 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 21 cm (aprox 3.), 
com espessura mínima de 2 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 8,41 R$ 210,25 

03 25 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 28 cm (aprox 7.), 
com espessura mínima de 3 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,62 R$ 415,50 

04 25 unid. Faca: aço inox; serrilhada, para pão, 
medindo no mínimo 32 cm (aprox 8.), 
com espessura mínima de 2,5 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,28 R$ 407,00 

05 25 unid. Pegador: para salada e massas; em aço 
inox; com dente em pelo menos um dos 
lados; comprimento mínimo de 23 cm. 

R$ 16,61 R$ 415,25 

06 25 unid. Colher: aço inox; colher para arroz; 
reforçada; medindo no mínimo 33 cm; 
peça única sem junção entrecabo. 

R$ 15,42 R$ 385,50 

07 25 unid. Concha Grande: feito totalmente em aço 
inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, 
sem emendas, com gancho. O material 
deve vir acompanhado de Manual de 
Instruções, em português, contendo: 
Orientações para uso e limpeza; 
procedimentos para acionamento da 
garantia; certificado de garantia 
preenchido (data de emissão, número da 
nota fiscal). Normas técnicas de 
referência: Os utensílios devem atender 
as normas técnicas de referência, 
relativas a fabricação de utensílios de 
inox, em vigência na data do edital. 
Dimensões: comprimento: 30cm; 
espessura: 2,5mm; capacidade: 100ml; 
diâmetro: 8cm.  

R$ 14,82 R$ 370,50 
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08 25 unid. Concha Grande: feito em aço inox AISI 
304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 
depolipropileno (arredondado), com 
gancho. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português,contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura:2,5mm; diâmetro: 
11cm. 

R$ 24,80 R$ 620,00 

09 25 unid. Escumadeira: servir alimentos; feito 
totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emendas. O 
material deve vir acompanhado de 
Manual de Instruções, em português, 
contendo: Orientações para uso e 
limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
30cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

R$ 14,72 R$ 368,00 

10 25 unid. Escumadeira: mexer alimentos; feito em 
aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com 
cabo roliço depolipropileno 
(arredondado). O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 

R$ 23,22 R$ 580,50 
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50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 
11 13 unid. Espremedor de Batata: de alumínio; tipo 

manual; tamanho grande.  
R$ 40,18 R$ 522,34 

12 13 unid. Abridor de Lata: reforçado, em inox, com 
espessura mínima de 2 mm.  

R$ 7,94 R$ 103,22 

13 25 unid. Escorredor de Louça: de aço cromado, 
com compartimento para escorrer 
travessas, pratos, copos e talheres, 
medindo no mínimo (50 x 15 x 37) cm 
(cxaxl). 

R$ 106,59 R$ 2.664,75 

14 25 unid. Faca de serra sem ponta de sobremesa: 
feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 
430. Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. 
Faca de sobremesa com ponta 
arredondada. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; Certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. 

R$ 5,18 R$ 129,50 

15 25 unid. Faca para corte de carne (fio liso): 
lâmina e cabo em aço inox monobloco 
ou lâmina em aço inox e cabo anatômico 
de polipropileno com antibacteriano que 
inibe o crescimento de bactérias e 
fungos. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza. 

R$ 5,17 R$ 129,25 

16 25 unid. Ralador: Em aço inox de 4 faces, com 
coletor, com alça/cabo em banquelite. 
Medindo aproximadamente (a x l x c) 23 
x 10,5 x 11 cm. 93. 

R$ 29,22 R$ 730,50 

Valor Global do Lote: R$ 22.180,52 (vinte e dois mil cento e oitenta reais e cinquenta 
e dois centavos). 
 
LOTE 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 
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01 25 unid. Garrafa Térmica: de pressão; com 
capacidade mínima de 2 litros; corpo em 
aço inox; ampola em aço inox; fundo em 
polipropileno; com tampa em 
polipropileno; com alça em polipropileno. 

R$ 74,29 R$ 1.857,25 

02 25 unid. Jarra: de polipropileno; capacidade 
mínima para 03 litros; transparente; com 
tampa; com alça. 

R$ 16,91 R$ 422,75 

03 1.750 
unid. 

Caneca Plástica: caneca de plástico 
atóxico, lisa, com alça, diversas cores, 
com capacidade mínima para 300 ml. 

R$ 1,95 R$ 3.412,50 

04 500 unid. Mamadeira: fabricada em polipropileno; 
Bico fisiológico em silicone; Tampa com 
sistema salva-gotas, que evita o 
vazamento do leite; Livre de Bisfenol A; 
Garantia contra defeito de fabricação. 
Capacidade: 150ml. 

R$ 16,26 R$ 8.130,00 

05 25 unid. Conjunto de potes para mantimentos: 
com 05 peças; com tampa; 
confeccionado em plástico resistente 
transparente, contendo no mínimo um 
pote com capacidade de 4,5 litros e um 
pote com capacidade de 3 litros, sem 
estampa. 

R$ 50,28 R$ 1.257,00 

06 25 unid. Tábua para corte de alimentos: na cor 
branca, em polietileno, atóxica, medindo 
no mínimo 25 x 45 cm.  

R$ 53,07 R$ 1.326,75 

07 13 unid. Socador de alho: em plástico rígido, 
diâmetro mínimo de 8 cm.  

R$ 19,32 R$ 251,16 

08 13 unid. Espremedor de frutas: com jarra 
graduada em plástico, capacidade de 
aproximadamente 1lt.  

R$ 15,21 R$ 197,73 

09 25 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 07 cm diâmetro. 

R$ 6,51 R$ 162,75 

10 25 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 19 cm diâmetro. 

R$ 20,56 R$ 514,00 

11 13 unid. Coador de café: material tecido 100% 
algodão, dimensões 18cm de diâmetro e 
28cm de altura, com dois cabos e trava 
de segurança para não deixar o tecido 
sair do arco. 

R$ 4,22 R$ 54,86 
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Valor Global do Lote: R$ 17.586,75 (dezessete mil quinhentos e oitenta e seis reais 
e setenta e cinco centavos).  
 
LOTE 11 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 25 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 
polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
12L. 

R$ 8,13 R$ 203,25 

02 25 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 
Polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
30L. 

R$ 16,22 R$ 405,50 

03 13 unid. Caixa plástica com tampa: Recipiente em 
polipropileno; natural (atóxico) formato 
quadrado; medindo 28,5x15,4x21,4cm 
(comp. x alt. x larg.); com capacidade de 
6,5 litros; sem divisão; tampa 
polipropileno natural (atóxico); tipo do 
fechamento da tampa hermético. 

R$ 18,23 R$ 236,99 

04 13 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 

R$ 23,52 R$ 305,76 
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do edital. Capacidade: 12L.  
05 13 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 

em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Garantia: Seis meses de 
garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação, a contar da data da 
expedição da nota fiscal. Capacidade: 
20L.  

R$ 30,75 R$ 399,75 

06 25 unid. Porta Talher: porta talheres extra grande, 
dimensão 29 x 34 x 4,5 cm. (escorredor 
de talheres). 

R$ 21,58 R$ 539,50 

07 13 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 50 ml, 
tratamento superficial, cromado, medidas 
aproximadas: diâmetro de 55 mm, 
comprimento 490 mm, capacidade para 
100 copos, características adicionais 
com tampa removível e fixado com 
parafuso/bucha. 

R$ 28,67 R$ 372,71 

08 13 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 200 ml, 
tratamento superficial, cromado, com 
capacidade para 100 copos, 
características adicionais com tampa 
removível e fixado com parafuso/bucha. 

R$ 97,27 R$ 1.264,51 

Valor Global do Lote: R$ 3.727,97 (três mil setecentos e vinte e sete reais e noventa 
e sete centavos). 
 
LOTE 12 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 15 unid. Batedeira: características gerais: 300w 
de potência para misturar, bater, 
amassar e sovar os ingredientes. Três 
tipos de batedores (globo, pá e gancho) 
para massas leves, médias e pesadas. 
Design contemporâneo com detalhes 
metálicos e planetária. Botão rotativo 

R$ 503,10 R$ 7.546,50 
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com 8 velocidades. Função início que 
evito respingos. Movimento planetário 
que mistura a massa com maior 
homogeneidade. Pés com ventosas que 
estabilizam a batedeira. Potência (w): 
300, capacidade (l): 4,0, com garantia. 

02 15 unid. Multiprocessador de alimentos: 
características gerais: jarra com 
capacidade de 1,2l; copo do liquidificador 
com capacidade de 1,8l; 2 velocidades + 
pulsar. Todos os acessórios podem ser 
guardados dentro da jarra, menos o 
espremedor de frutas. Possui acessórios 
que executam múltiplas funções; design 
vertical para ocupar menos espaço na 
cozinha; pés antiderrapantes para maior 
segurança; trava de segurança. 
Funções: processar, moer, cortar, 
misturar, triturar, fatiar, granular, 
espremer, picar, liquidificar. Composição: 
metal e plástico. Dimensões (a x l x p): 
aparelho como liquidificador: 42 x 22,5 x 
23 cm; aparelho como espremedor de 
frutas: 32 x 25,5 x 23 cm; aparelho como 
multiprocessador: 37,5 x 25,5 x 23 cm. 
Acessórios: jarra, liquidificador, 
espremedor, lâmina de picar, disco 
adaptador e acessório fatiador. Funções: 
batedor, cortador, espremedor, fatiador, 
liquidificador, moedor, triturador, 
emulsificar, picar. Especificações 
técnicas: nº de velocidades: 2, consumo 
de energia (kW/h): 0,8 kW/h, potência 
(W): 800W, capacidade total da tigela do 
processador (litros): 1,2 L, 
Tensão/Voltagem: 110V - 220V, 
Conteúdo da Embalagem: 1 
multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de 
picar, disco adaptador e acessório 
fatiador, manual de instruções. Com 
garantia. 

R$ 233,24 R$ 3.498,60 

03 25 unid. Cortador/Picador de legumes com 
tripé(cabrita): corpo em alumínio fundido, 
facas em aço inox 10mm;cabo e 
basculante em alumínio fundido, colunas 
em aço maciço; duas molas; opções de 
macho e facas de 8mm/10mm/12mm; 

R$ 171,60 R$ 4.290,00 
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pintura eletrostática (a pó); Normas 
técnicas de referência:o produto deve 
atender as normas técnicas de referência 
relativas à fabricação de utensílios em 
alumínio e demais materiais utilizados, 
em vigor na data do edital. Garantia: 
doze meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da 
datada expedição da nota fiscal. 
Dimensões (com os pés): largura (pés): 
46cm, comprimento (pés): 43cm e  
altura: 115cm. 

04 15 unid. Liquidificador industrial: basculante, 
material copo aço inoxidável; capacidade 
de 30 Litros; rotação de 3500 rpm; 
potência: motor 1,5 cv 110/220 vca 60 
hz, consumo 1,10 kw/h. 

R$ 1.405,50 R$ 
21.082,50 

Valor Global do Lote: R$ 36.417,60 (trinta e seis mil quatrocentos e dezessete reais 
e sessenta centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
 
PROCESSO: 058/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 052/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de medicamentos para 
atendimento de pacientes com processos administrativos com pareceres favoráveis da 
CASE, conforme edital. 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

12 900 comp. Dapagloflozina 10mg + metformina, 
cloridrato 1000mg. 

R$ 4,99 R$ 4.491,00 

14 2.250 
comp. 

Dapagliflozina 5mg + metformina, 
cloridrato 1000mg. 

R$ 2,49 R$ 5.602,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/03/2021 
 
PROCESSO: 058/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 
053/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de medicamentos para 
atendimento de pacientes com processos administrativos com pareceres favoráveis da 
CASE, conforme edital. 
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite Qtd. Unid. Descrição Valor Valor Global 
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m Unitário 
37 588 Comp. Vildagliptina 50mg. R$ 2,55 R$ 1.499,40 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/03/2021 
 
PROCESSO: 058/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 
050/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de medicamentos para 
atendimento de pacientes com processos administrativos com pareceres favoráveis da 
CASE, conforme edital. 
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 900 Comp. Ácido tióctico 600mg. R$ 5,10 R$ 4.590,00 
03 900 Comp. Alogliptina, benzoato 12,5mg + 

metformina, cloridrato 1000mg. 
R$ 1,50 R$ 1.350,00 

04 3.375 Comp. Alogliptina, benzoato 25mg. R$ 2,99 R$ 10.091,25 
05 3.375 Comp. Alogliptina, benzoato 25mg + 

pioglitazona, cloridrato 30mg. 
R$ 5,10 R$ 17.212,50 

06 675 Comp. Aripiprazol 10mg. R$ 5,50 R$ 3.712,50 
07 2.250 Comp. Baclofeno 10mg. R$ 0,34 R$ 765,00 
08 675 Comp. Ciclobenzapina 10mg. R$ 0,82 R$ 553,50 
09 1.512 Comp. Cloridrato de ivabradina 5mg. R$ 2,34 R$ 3.538,08 
10 4.500 Cap. Dabigatrana, etexilato 110mg. R$ 4,00 R$ 18.000,00 
11 6.750 Cap. Dabigatrana, etexilato 150mg. R$ 4,45 R$ 30.037,50 
15 450 Unid. Dicloridrato de manidipino 20mg – 

comprimido. 
R$ 10,11 R$ 4.549,50 

16 675 Comp. Empagliflozina 10mg. R$ 7,10 R$ 4.792,50 
17 3.375 Comp. Empagliflozina 25mg. R$ 7,10 R$ 23.962,50 
18 3.375 Unid. Empagliflozina 25mg + linagligptina 

5mg – comprimido. 
R$ 10,75 R$ 36.281,25 

19 675 Comp. Esomeprazol magnesio 40mg. R$ 3,00 R$ 2.025,00 
21 600 Amp. Hialuronato de sódio 20mg/2ml sol. Inj. 

Ser. X 2 ml. 
R$ 225,00 R$ 135.000,00 

25 1.200 Can. Insulina glargina 100UI/ML caneta 
3ml. 

R$ 47,10 R$ 56.520,00 

26 90 Can. Insulina glargina 300UI/ML caneta de 
1,5ml. 

R$ 224,00 R$ 20.160,00 

28 1.012 Comp. Lacosamida 50mg. R$ 4,18 R$ 4.230,16 
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29 1.080 Comp. Levetiracetam 250mg. R$ 1,20 R$ 1.296,00 
32 517 Comp. Metilfenidato, cloridrato 36mg. R$ 10,09 R$ 5.216,53 
35 150 Frs. Triancinolona acetonida 20mg/ml. R$ 98,80 R$ 14.820,00 
36 675 Cap. Venlafaxina, cloridrato 150mg XR. R$ 3,33 R$ 2.247,75 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

38 300 Comp. Ácido tióctico 600mg. R$ 5,10 R$ 1.530,00 
40 300 Comp. Alogliptina, benzoato 12,5mg + 

metformina, cloridrato 1000mg. 
R$ 1,50 R$ 450,00 

41 1.125 Comp. Alogliptina, benzoato 25mg. R$ 2,99 R$ 3.363,75 
42 1.125 Comp. Alogliptina, benzoato 25mg + 

pioglitazona, cloridrato 30mg. 
R$ 5,10 R$ 5.737,50 

43 225 Comp. Aripiprazol 10mg. R$ 5,50 R$ 1.237,50 
44 750 Comp. Baclofeno 10mg. R$ 0,34 R$ 255,00 
45 225 Comp. Ciclobenzapina 10mg. R$ 0,82 R$ 184,50 
46 504 Comp. Cloridrato de ivabradina 5mg. R$ 2,34 R$ 1.179,36 
47 1.500 Cap. Dabigatrana, etexilato 110mg. R$ 4,00 R$ 6.000,00 
48 2.250 Cap. Dabigatrana, etexilato 150mg. R$ 4,45 R$ 10.012,50 
49 300 Comp. Dapagloflozina 10mg + metformina, 

cloridrato 1000mg. 
R$ 5,93 R$ 1.779,00 

51 750 Comp. Dapagliflozina 5mg + metformina, 
cloridrato 1000mg. 

R$ 3,00 R$ 2.250,00 

52 150 Unid. Dicloridrato de manidipino 20mg – 
comprimido. 

R$ 10,11 R$ 1.516,50 

53 225 Comp. Empagliflozina 10mg. R$ 7,10 R$ 1.597,50 
54 1.125 Comp. Empagliflozina 25mg. R$ 7,10 R$ 7.987,50 
55 1.125 Unid. Empagliflozina 25mg + linagligptina 

5mg – comprimido. 
R$ 10,75 R$ 12.093,75 

56 225 Comp. Esomeprazol magnesio 40mg. R$ 3,00 R$ 675,00 
58 200 Amp. Hialuronato de sódio 20mg/2ml sol. Inj. 

Ser. X 2 ml. 
R$ 225,00 R$ 45.000,00 

59 45 Can. Insulina degludeca 100UI/ML. R$ 146,60 R$ 6.597,00 
61 113 Can. Insulina determir 100UI/ML sol. Inj. R$ 86,79 R$ 9.807,27 
62 400 Can. Insulina glargina 100UI/ML caneta 

3ml. 
R$ 50,26 R$ 20.104,00 

63 30 Can. Insulina glargina 300UI/ML caneta de R$ 224,00 R$ 6.720,00 
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1,5ml. 
64 18 Can. Insulina glulisina 100UI/ML sol. Inj. 

Caneta de 3ml. 
R$ 30,11 R$ 541,98 

65 338 Comp. Lacosamida 50mg. R$ 4,18 R$ 1.412,84 
66 360 Comp. Levetiracetam 250mg. R$ 1,20 R$ 432,00 
69 173 Comp. Metilfenidato, cloridrato 36mg. R$ 10,09 R$ 1.745,57 
72 50 Frs. Triancinolona acetonida 20mg/ml. R$ 98,80 R$ 4.940,00 
73 225 Cap. Venlafaxina, cloridrato 150mg XR. R$ 3,33 R$ 749,25 
74 196 Comp. Vildagliptina 50mg. R$ 3,20 R$ 627,20 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/03/2021 
 
PROCESSO: 058/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 
051/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de medicamentos para 
atendimento de pacientes com processos administrativos com pareceres favoráveis da 
CASE, conforme edital. 
PORTAL LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

22 135 Can. Insulina degludeca 100UI/ML. R$ 99,19 R$ 13.390,65 
23 750 Can. Insulina degludeca 100UI/ML + 

liraglutida 3,6MG/ML (caneta 3ml-sol. 
Inj. Sistema de aplicação preenchi.) 

R$ 144,60 R$ 108.450,00 

24 337 Can. Insulina determir 100UI/ML sol. Inj. R$ 61,33 R$ 20.668,21 
27 52 Can. Insulina glulisina 100UI/ML sol. Inj. 

Caneta de 3ml. 
R$ 20,57 R$ 1.069,64 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

60 250 Can. Insulina degludeca 100UI/ML + 
liraglutida 3,6MG/ML (caneta 3ml-sol. 
Inj. Sistema de aplicação preenchi.) 

R$ 144,60 R$ 36.150,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/03/2021 
 
PROCESSO: 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 – ATA DE REGISTRO: 
135/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suplementação e 
complemento alimentar, dieta enteral, fórmula infantil, para atendimento de mandado 
judicial, lactentes e crianças de primeira infância, conforme edital. 
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EMPÓRIO CARLOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

ITEM 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 63 lata Sustagem ou similar, alimento 
nutricionalmente completo para nutrição 
oral, enriquecido com vitaminas e minerais, 
sabor morango ou baunilha (se tratando de 
mandado judicial, não deverá ser sabor 
chocolate, devido a prescrição médico dos 
pacientes), embalagem lata de 400 gramas 
– mandado judicial. 

R$ 49,90 R$ 3.143,70 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 – ATA DE REGISTRO: 
137/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suplementação e 
complemento alimentar, dieta enteral, fórmula infantil, para atendimento de mandado 
judicial, lactentes e crianças de primeira infância, conforme edital. 
GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
ITEM 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 75 lata Mucilon, cereal de milho, embalagem lata 
de 400 gramas – mandado judicial. 

R$ 11,70 R$ 877,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 – ATA DE REGISTRO: 
133/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suplementação e 
complemento alimentar, dieta enteral, fórmula infantil, para atendimento de mandado 
judicial, lactentes e crianças de primeira infância, conforme edital. 
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
ITEM 01  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 1.350 
unid. 

Trophic Fiber. Embalagem tetra-pack de 
1000ml – mandado judicial. 

R$ 22,00 R$ 29.700,00 
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ITEM 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 450 
unid. 

Trophic Basic. Embalagem tetra-pack de 
1000 ml – mandado judicial. 

R$ 19,48 R$ 8.766,00 

 
ITEM 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 187 lata Sustagem ou similar, alimento 
nutricionalmente completo para nutrição 
oral, enriquecido com vitaminas e minerais, 
sabor morango ou baunilha (se tratando de 
mandado judicial, não deverá ser sabor 
chocolate, devido a prescrição médico dos 
pacientes), embalagem lata de 400 gramas 
– mandado judicial. 

R$ 23,00 R$ 4.301,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 – ATA DE REGISTRO: 
134/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suplementação e 
complemento alimentar, dieta enteral, fórmula infantil, para atendimento de mandado 
judicial, lactentes e crianças de primeira infância, conforme edital. 
NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
ITEM 06  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 450 
unid 

Trophic Fiber. Embalagem tetra-pack de 
1000ml – mandado judicial. 

R$ 26,83 R$ 12.073,50 

 
ITEM 07 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 150 
unid 

Trophic Basic. Embalagem tetra-pack de 
1000 ml – mandado judicial. 

R$ 28,80 R$ 4.320,00 

 
ITEM 09 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 25 lata Mucilon, cereal de milho, embalagem lata R$ 10,30 R$ 257,50 
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de 400 gramas – mandado judicial. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 – ATA DE REGISTRO: 
134/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de suplementação e 
complemento alimentar, dieta enteral, fórmula infantil, para atendimento de mandado 
judicial, lactentes e crianças de primeira infância, conforme edital. 
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
ITEM 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 135 lata Fórmula infantil para lactentes e de 
seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância, destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com 1 kcal/ml. 
DHA+ARA mais prebióticos. Isenta de 
sacarose e glúten. Sem sabor, em pó. 
Indicada para alimentação oral ou enteral, 
embalagem lata de 400 gramas. 

R$ 115,95 R$ 15.653,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

ITEM 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 45 lata Fórmula infantil para lactentes e de 
seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância, destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com 1 kcal/ml. 
DHA+ARA mais prebióticos. Isenta de 
sacarose e glúten. Sem sabor, em pó. 
Indicada para alimentação oral ou enteral, 
embalagem lata de 400 gramas. 

R$ 115,95 R$ 5.217,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 086/2021 – ATA DE REGISTRO: 
149/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de produtos infantis para 
atendimento de crianças acolhidas pela Semads sob guarda e acompanhamento judicial, 
conforme edital. 
L. MARTHA SOLUÇÕES EM PAPELARIA E LIMPEZA ME 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

06 50 unid. BICO MAMADEIRA 6M+: bico tipo 6m+; bico R$ 4,95 R$ 247,50 
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fisiológico em silicone. 
08 50 unid. CHUPETA ORTODÔNTICA TAMANHO 1: em 

silicone; isenta de bisfenol; tamanho 1. 
R$ 8,30 R$ 415,00 

09 50 unid. CHUPETA ORTODÔNTICA TAMANHO 2: em 
silicone; isenta de bisfenol; tamanho 2. 

R$ 8,50 R$ 425,00 

10 50 unid. CHUPETA ORTODÔNTICA TAMANHO 3: em 
silicone; isenta de bisfenol; tamanho 3.  

R$ 5,75 R$ 287,50 

11 20 unid. COLHER INFANTIL: colher para bebês; em 
silicone. 

R$ 9,85 R$ 197,00 

13 20 unid. ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA: 
em polipropileno com cerdas de nylon. 

R$ 6,85 R$ 137,00 

16 50 unid. MAMADEIRA: fabricada em policarbonato; 
bico tipo 3m+; bico fisiológico em silicone; 
tampa com sistema salva gotas, que evita o 
vazamento do leite; capuz, rosca e disco em 
polipropileno; livre de Bisfenol A;  
Capacidade mínima de 150ml. 

R$ 18,95 R$ 947,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 086/2021 – ATA DE REGISTRO: 
148/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de produtos infantis para 
atendimento de crianças acolhidas pela Semads sob guarda e acompanhamento judicial, 
conforme edital. 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

03 50 unid. BICO MAMADEIRA 0M+: bico tipo 0m+; bico 
fisiológico em silicone. 

R$ 12,99 R$ 649,50 

04 50 unid. BICO MAMADEIRA 1M+: bico tipo 1m+; bico 
fisiológico em silicone. 

R$ 13,94 R$ 697,00 

05 50 unid. BICO MAMADEIRA 3M+: bico tipo 3m+; bico 
fisiológico em silicone. 

R$ 15,85 R$ 792,50 

12 50 unid. COPO INFANTIL DE TREINAMENTO: em 
polipropileno; capacidade mínima de 200ml; 
c/ bico e alça. 

R$ 27,99 R$ 1.399,50 

14 50 unid. MAMADEIRA: fabricada em policarbonato; 
bico tipo 0m+; bico fisiológico em silicone; 
tampa com sistema salva gotas, que evita o 
vazamento do leite; capuz, rosca e disco em 
polipropileno; livre de Bisfenol A;  
Capacidade mínima de 120ml. 

R$ 30,99 R$ 1.549,50 

15 50 unid. MAMADEIRA: fabricada em policarbonato; 
bico tipo 1m+; bico fisiológico em silicone; 
tampa com sistema salva gotas, que evita o 

R$ 41,99 R$ 2.099,50 
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vazamento do leite; capuz, rosca e disco em 
polipropileno; livre de Bisfenol A;  
Capacidade mínima de 120ml. 

17 50 unid. MAMADEIRA: fabricada em policarbonato; 
bico tipo 6m+; bico fisiológico em silicone; 
tampa com sistema salva gotas, que evita o 
vazamento do leite; capuz, rosca e disco em 
polipropileno; livre de Bisfenol A;  
Capacidade mínima de 250ml. 

R$ 19,99 R$ 999,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
 
PROCESSO: 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 086/2021 – ATA DE REGISTRO: 
147/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de produtos infantis para 
atendimento de crianças acolhidas pela Semads sob guarda e acompanhamento judicial, 
conforme edital. 
NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 50 unid. BABADOR INFANTIL: plastificado com gola, 
em tecido atoalhado 100% algodão com forro 
em plástico; tamanho de 0 a 1 ano; do tipo 
fechamento por velcro; na cor branca; com 
acabamento em viés; com detalhes em 
desenhos infantis. 

R$ 5,61 R$ 280,50 

02 15 unid. BANHEIRA INFANTIL: banheiras para uso 
pediátrico com suporte de pé, deve ser 
confeccionada em polpropileno ou acrílico, 
com cantos arredondados, fundo com 
abertura com tampa para escoamento da 
água.  

R$ 151,90 R$ 2.278,50 

07 05 unid. CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO DE 
BEBÊS: Modelo Cadeirão, desmontável, com 
cinto de seguranca de 05 pontos em plástico 
laminado colorido com revestimento em tons 
infantis, assento, encosto e laterais 
acolchoados. Contendo bandeja com 
proteção lateral e retentor fixo entre as 
pernas; estrutura em aço tubular de 3/4" com 
apoio para os pés; Com certificação Inmetro 
e Garantia Mínima de 12 meses; 

R$ 294,10 R$ 1.470,50 

18 20 unid. PRATO TÉRMICO INFANTIL: em 
polipropileno e/ou silicone; com proteção 
térmica; bases com ventosas para fixar em 
superfícies lisas. 

R$ 36,87 R$ 737,40 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/05/2021 
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PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
141/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 2.625 UNI
D. 

Sonda uretral nº 04 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 0,56 R$ 1.470,00 

02 2.625 UNI
D 

Sonda uretral nº 06 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia. 
Legislação atual vigente. Embalagem 
deverá conter n.º do lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  

R$ 0,56 R$ 1.470,00 

03 2.625 UNI
D. 

Sonda uretral nº 08 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 

R$ 0,61 R$ 1.601,25 
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Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

06 2.625 UNI
D. 

Sonda uretral nº 14 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 0,75 R$ 1.968,75 

19 6.000 UNI
D. 

Fita micropore hipoalergênica - Fita 
hipoalérgica de não tecido de rayon e 
viscose de alta aderência. Medida 25 mm x 
10 m (micropore). Fita cirúrgica Composta 
por rayon de viscose não tecido, recoberta 
com adesivo de acrilato hipoalergênico, 
sensível a pressão, livre de látex. Fita não 
oclusiva permitindo a transpiração da pele. 
Adesivo resistente a umidade, mas não 
Impermeável. Fita hipoalergênica é indicada 
principalmente para peles sensíveis e 
frágeis. Porosa que permite a pele Respirar 
livremente. Cor branca. Indicações de uso: 
curativos em geral; áreas que requerem 
trocas frequentes de Curativos; ideal de 
neonatos até pacientes idosos. Medida: 
25mm x 10m capa/carretel. Prazo de 
validade: no mínimo De 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na anvisa. Embalagem deverá 
conter n.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
Materiais. 

R$ 2,37 R$ 
14.220,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
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PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
146/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

21 875 UNI
D. 

Sonda uretral nº 04 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 0,64 R$ 560,00 

22 875 UNI
D 

Sonda uretral nº 06 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia. 
Legislação atual vigente. Embalagem 
deverá conter n.º do lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  

R$ 0,69 R$ 603,75 

23 875 UNI
D. 

Sonda uretral nº 08 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 

R$ 0,71 R$ 621,25 
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que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

36 1.000 UNI
D. 

Equipo para administração de dietas 
enterais - Equipo para administração de 
dietas enterais; em pvc; na cor azul, 
translucido, atoxico, 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 devera ser entregue 
com laudo Analítico de acordo com a 
legislação atual vigente. 

R$ 1,32 R$ 1.320,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
 
PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
142/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

04 26.250 UNI
D. 

Sonda uretral nº 10 - Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material sonda uretral; confeccionada em 
pvc, flexível e transparente; para sondagem 
uretral, com no mínimo 35 cm de Apropriado 
com barreira microbiana que permita a 
transferência asséptica. Validade mínima 3 
anos. Garantia Contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
Legislação atual vigente. Embalagem 
deverá conter n.º do lote, data de fabricação 

R$ 0,59 R$ 15.487,50 
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e validade, nome do Responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

05 26.250 UNI
D. 

Sonda uretral nº 12 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação vigente.      
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 0,64 R$ 16.800,00 

07 18.750 UNI
D. 

Sonda uretral nº 16 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 0,73 R$ 13.687,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

24 8.750 UNI
D. 

Sonda uretral nº 10 - Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material sonda uretral; confeccionada em 
pvc, flexível e transparente; para sondagem 
uretral, com no mínimo 35 cm de Apropriado 
com barreira microbiana que permita a 
transferência asséptica. Validade mínima 3 

R$ 0,59 R$ 5.162,50 
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anos. Garantia Contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
Legislação atual vigente. Embalagem 
deverá conter n.º do lote, data de fabricação 
e validade, nome do Responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

25 8.750 UNI
D. 

Sonda uretral nº 12 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação vigente.      
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 0,64 R$ 5.600,00 

27 6.250 UNI
D. 

Sonda uretral nº 16 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 
transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 0,73 R$ 4.562,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
 
PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
144/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
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COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

16 3.000 UNI
D. 

Equipo para administração de dietas 
enterais - Equipo para administração de 
dietas enterais; em pvc; na cor azul, 
translucido, atoxico, 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 devera ser entregue 
com laudo Analítico de acordo com a 
legislação atual vigente. 

R$ 1,25 R$ 3.750,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
 
PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
144/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

17 7.500 CX. Lanceta para punção capilar 28 g – caixa 
com 100 unidades - Adapta-se a grande 
maioria dos lancetadores do mercado. 
Lanceta com ponta ultrafina de 28g. Ponta 
trifacetada siliconada. Esterilização através 
de radiação. 

R$ 3,00 R$ 
22.500,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
 
PROCESSO: 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 090/2021 – ATA DE REGISTRO: 
143/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
(sondas, coletores de urina, dispositivos de incontinência urinária, cateter, cadarço, equipo, 
lanceta, fita micropore e atadura) para atender pacientes do CASE, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
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Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

08 1.125 UNI
D. 

Coletor de urina sistema fechado cama - 
Bolsa coletora de urinária sistema fechado e 
escala graduada a cada 100ml; em pvc 
flexível resistente, atóxico, Dupla face, 
branco na face posterior e transparente na 
face anterior; oxido de etileno ou radiação 
gama; com Capacidade de 2000 ml; válvula 
anti refluxo; conector universal em sua 
extremidade; no tubo extensor proximal; 
Vedação segura, c/sistema de clamp; alça 
de sustentação rígida dupla em "u" para 
fixação no leito; na cadeira e Com tira de 
deambulação que facilita a movimentação 
do paciente. Validade mínima 2 anos. 
Embalagem deverá Conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de Fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual Vigente.  

R$ 5,50 R$ 6.187,50 

09 1.125 UNI
D. 

Coletor de urina sistema fechado perna - 
Bolsa coletora de urina; em material 
plástico, transparente, atoxico, para perna; 
com escala de 0 a 750 cc; Graduada a cada 
100 cc, tubo extensor com no mínimo 30cm, 
pinça bloqueadora e válvula anti refluxo; 
bocal Provido de fita de fixação que não 
cause o garroteamento e irritabilidade na 
pele; embalagem deverá conter n.º do Lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou Materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 5,50 R$ 6.187,50 

10 1.875 CX. Dispositivo para incontinência urinária – 
uripen n° 05 – (caixa com 02 unidades) 
Confeccionado em látex resistente, o uripen 
apresenta-se em caixa com 2 unidades. O 
dispositivo para incontinência Urinária, 
também conhecido como cateter externo ou 
sonda de camisinha, é uma película fina de 
borracha, que se encaixa no pênis. Indicado 
como cateter externo para incontinência 
urinária masculina.  

R$ 1,83 R$ 3.431,25 

11 1.875 CX. Dispositivo para incontinência urinária – R$ 1,75 R$ 3.281,25 
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uripen n° 06 – (caixa com 02 unidades) - 
Confeccionado em látex resistente, o uripen 
apresenta-se em caixa com 2 unidades. O 
dispositivo para incontinência urinária, 
também conhecido como cateter externo ou 
sonda de camisinha, é uma película fina de 
borracha, que se encaixa no pênis. Indicado 
como cateter externo para incontinência 
urinária masculina. 

12 5.250 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça  - 
tamanho medio de 25 mm - Adequada para 
conexão ao tubo de extensão do coletor, 
possuindo reservatório de forma que evite 
dobras e dispositivo masculino para 
incontinência urinária, confeccionado em 
látex siliconado, com ponta funilada, 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 25mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa.       Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 15,29 R$ 80.272,50 

13 5.250 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça – 
tamanho medio de 30 mm - Dispositivo 
masculino para incontinência urinária, 
confeccionado em látex siliconado, com 
ponta funilada, Adequada para conexão ao 
tubo de extensão do coletor, possuindo 
reservatório de forma que evite dobras e 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 30mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Nome do responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na anvisa. 

R$ 15,53 R$ 81.532,50 

14 5.250 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça – 
tamanho medio de 35 mm - Dispositivo 
masculino para incontinência urinária, 
confeccionado em látex siliconado, com 
ponta funilada, Adequada para conexão ao 
tubo de extensão do coletor, possuindo 

R$ 15,53 R$ 81.532,50 
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reservatório de forma que evite dobras e 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 35mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

15 112 UNI
D. 

Cadarço sarjado branco nº 10 - Cadarço em 
costura 100% algodão medindo 10mm larg. 
No formato chato, na cor branca. 
Embalagem deverá Conter n.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de Fabricação ou materiais. 

R$ 5,75 R$ 644,00 

18 11.250 CX. Lanceta para punção capilar 30g – caixa 
com 100 unidades - Adapta-se a grande 
maioria dos lancetadores do mercado. 
Lanceta com ponta ultrafina de 30g. Ponta 
trifacetada siliconada. Esterilização através 
de radiação. 

R$ 6,50 R$ 73.125,00 

20 1.125 PCT. Atadura de crepon  13 fios 15 cm x 1.8 m – 
pacote com 01 unidade - Atadura crepom, 
15 cm de largura por 1,8 metros de 
comprimento não estéril tecido misto (64% 
algodão / 27% poliéster / 9% elastano). Fios: 
13 fios por cm². Indicado para terapias 
compressivas, nos procedimentos 
ortopédicos, vasculares, prevenção de 
lesões em atividades desportivas ou a 
critério médico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na anvisa. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. Embalagem deverá conter n.º 
do lote, data de fabricação e validade, nome 
do responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 1,35 R$ 1.518,75 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

26 875 UNI
D. 

Sonda uretral nº 14 - Sonda uretral; 
confeccionada em pvc, flexível e 

R$ 0,80 R$ 700,00 
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transparente; para sondagem uretral, com 
no mínimo 35 cm de Comprimento; com 
conector universal; não lubrificada; estéril, 
atoxica e apirogênica; embalado em 
material Apropriado com barreira microbiana 
que permita a transferência asséptica. 
Validade mínima 3 anos. Garantia Contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a Legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
Responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

28 375 UNI
D. 

Coletor de urina sistema fechado cama - 
Bolsa coletora de urinária sistema fechado e 
escala graduada a cada 100ml; em pvc 
flexível resistente, atóxico, Dupla face, 
branco na face posterior e transparente na 
face anterior; oxido de etileno ou radiação 
gama; com Capacidade de 2000 ml; válvula 
anti refluxo; conector universal em sua 
extremidade; no tubo extensor proximal; 
Vedação segura, c/sistema de clamp; alça 
de sustentação rígida dupla em "u" para 
fixação no leito; na cadeira e Com tira de 
deambulação que facilita a movimentação 
do paciente. Validade mínima 2 anos. 
Embalagem deverá Conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de Fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual Vigente.  

R$ 5,97 R$ 2.238,75 

29 375 UNI
D. 

Coletor de urina sistema fechado perna - 
Bolsa coletora de urina; em material 
plástico, transparente, atoxico, para perna; 
com escala de 0 a 750 cc; Graduada a cada 
100 cc, tubo extensor com no mínimo 30cm, 
pinça bloqueadora e válvula anti refluxo; 
bocal Provido de fita de fixação que não 
cause o garroteamento e irritabilidade na 
pele; embalagem deverá conter n.º do Lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou Materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 5,50 R$ 2.062,50 

30 625 CX. Dispositivo para incontinência urinária – R$ 1,83 R$ 1.143,75 
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uripen n° 05 – (caixa com 02 unidades) 
Confeccionado em látex resistente, o uripen 
apresenta-se em caixa com 2 unidades. O 
dispositivo para incontinência Urinária, 
também conhecido como cateter externo ou 
sonda de camisinha, é uma película fina de 
borracha, que se encaixa no pênis. Indicado 
como cateter externo para incontinência 
urinária masculina.  

31 625 CX. Dispositivo para incontinência urinária – 
uripen n° 06 – (caixa com 02 unidades) - 
Confeccionado em látex resistente, o uripen 
apresenta-se em caixa com 2 unidades. O 
dispositivo para incontinência urinária, 
também conhecido como cateter externo ou 
sonda de camisinha, é uma película fina de 
borracha, que se encaixa no pênis. Indicado 
como cateter externo para incontinência 
urinária masculina. 

R$ 1,75 R$ 1.093,75 

32 1.750 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça  - 
tamanho medio de 25 mm - Adequada para 
conexão ao tubo de extensão do coletor, 
possuindo reservatório de forma que evite 
dobras e dispositivo masculino para 
incontinência urinária, confeccionado em 
látex siliconado, com ponta funilada, 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 25mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa.       Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 15,29 R$ 26.757,50 

33 1.750 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça – 
tamanho medio de 30 mm - Dispositivo 
masculino para incontinência urinária, 
confeccionado em látex siliconado, com 
ponta funilada, Adequada para conexão ao 
tubo de extensão do coletor, possuindo 
reservatório de forma que evite dobras e 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 30mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Apresentação do 

R$ 15,53 R$ 27.177,50 
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produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Nome do responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na anvisa. 

34 1.750 UNI
D. 

Catéter externo masculino latex 1 peça – 
tamanho medio de 35 mm - Dispositivo 
masculino para incontinência urinária, 
confeccionado em látex siliconado, com 
ponta funilada, Adequada para conexão ao 
tubo de extensão do coletor, possuindo 
reservatório de forma que evite dobras e 
Torções (bulbo). Composto de 1 peça, auto 
adesivo, hipoalergênico, com aplicador para 
facilitar a colocação, com Bainha pré-
enrolada, tamanho médio de 35mm. 
Embalagem deverá conter n.º do lote, data 
de fabricação e validade, Nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na 
anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 15,53 R$ 27.177,50 

35 38 UNI
D. 

Cadarço sarjado branco nº 10 - Cadarço em 
costura 100% algodão medindo 10mm larg. 
No formato chato, na cor branca. 
Embalagem deverá Conter n.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra defeitos 
de Fabricação ou materiais. 

R$ 9,27 R$ 352,26 

37 2.500 CX. Lanceta para punção capilar 28 g – caixa 
com 100 unidades - Adapta-se a grande 
maioria dos lancetadores do mercado. 
Lanceta com ponta ultrafina de 28g. Ponta 
trifacetada siliconada. Esterilização através 
de radiação. 

R$ 6,50 R$ 16,250,00 

38 3.750 CX. Lanceta para punção capilar 30g – caixa 
com 100 unidades - Adapta-se a grande 
maioria dos lancetadores do mercado. 
Lanceta com ponta ultrafina de 30g. Ponta 
trifacetada siliconada. Esterilização através 
de radiação. 

R$ 6,50 R$ 24.375,00 

39 2.000 UNI
D. 

Fita micropore hipoalergênica - Fita 
hipoalérgica de não tecido de rayon e 
viscose de alta aderência. Medida 25 mm x 
10 m (micropore). Fita cirúrgica Composta 
por rayon de viscose não tecido, recoberta 
com adesivo de acrilato hipoalergênico, 
sensível a pressão, livre de látex. Fita não 
oclusiva permitindo a transpiração da pele. 

R$ 6,65 R$ 13.300,00 
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Adesivo resistente a umidade, mas não 
Impermeável. Fita hipoalergênica é indicada 
principalmente para peles sensíveis e 
frágeis. Porosa que permite a pele Respirar 
livremente. Cor branca. Indicações de uso: 
curativos em geral; áreas que requerem 
trocas frequentes de Curativos; ideal de 
neonatos até pacientes idosos. Medida: 
25mm x 10m capa/carretel. Prazo de 
validade: no mínimo De 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na anvisa. Embalagem deverá 
conter n.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico, 
garantia contra defeitos de fabricação ou 
Materiais. 

40 375 PCT. Atadura de crepon  13 fios 15 cm x 1.8 m – 
pacote com 01 unidade - Atadura crepom, 
15 cm de largura por 1,8 metros de 
comprimento não estéril tecido misto (64% 
algodão / 27% poliéster / 9% elastano). Fios: 
13 fios por cm². Indicado para terapias 
compressivas, nos procedimentos 
ortopédicos, vasculares, prevenção de 
lesões em atividades desportivas ou a 
critério médico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na anvisa. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. Embalagem deverá conter n.º 
do lote, data de fabricação e validade, nome 
do responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

R$ 1,35 R$ 506,25 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/05/2021 
 
PROCESSO: 047/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 006/2021 – ATA DE REGISTRO: 
015/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de supermercado 
para o Corpo de Bombeiros de Avaré, conforme edital. 
J.A. DUARTE & CIA LTDA 
LOTE 01 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global Marca/Nome 
do 
Fabricante 

01 70 unid. Manteiga de primeira 
qualidade, com sal 
acondicionada em 
embalagem primária 
hermeticamente fechada em 

R$ 20,49 R4 1.434,30 Aviação 
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potes plásticos de 500g e 
conservadas em 
temperaturas não superior a 
10ºC. 

02 80 unid. Margarina, com sal e sem 
gordura trans, teor de 
lipídios de forma precisa na 
embalagem, mínimo de 
82%, podendo conter 
vitamina e outras sustâncias 
permitidas, com aspecto cot, 
cheiro, sabor próprio, 
validade mínima 5 meses a 
contar da entrega, em pote 
plástico de 500 gramas. 

R$ 5,63 R$ 450,40 Doriana 

03 180 pcts Café tradicional, torrado e 
moído, constituído de café 
tipo 8 na COB, embalagem 
com 500 gramas e a vácuo. 

R$ 8,89 R$ 1.600,20 Caboclo 

04 1.000 
unid 

Suco em pó de abacaxi, 
zaro de açúcar, fonte de 
vitamina B1 e baixo teor de 
sódio. Polpa de abacaxi em 
pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 



 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.

76

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 27 de dezembro de 2021 Ano V | Edição nº 1159

05 1.000 
unid 

Suco em pó de laranja, zaro 
de açúcar, fonte de vitamina 
B1 e baixo teor de sódio. 
Polpa de laranja em pó, 
corantes e aromatizantes 
naturais, acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

R$ 1,49 R$ 1.490,00 Clight 

06 1.000 
unid 

Suco em pó de maracujá, 
zaro de açúcar, fonte de 
vitamina B1 e baixo teor de 
sódio. Polpa de maracujá 
em pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 
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instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

07 1.000 
unid 

Suco em pó de uva, zaro de 
açúcar, fonte de vitamina B1 
e baixo teor de sódio. Polpa 
de uva em pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 

08 120 pcts Açúcar cristal, obtido a partir 
do caldo da cana de açúcar, 
pacote de 05kg; 

R$ 10,29 R$ 1.234,80 Mirante 

09 24 unid Alimento achocolatado em 
pó, acondicionado em caixa 
contendo 2kg. 

R$ 25,10 R$ 602,40 Toddy 

10 90 pcts Farinha de mandioca, 
temperada com 0% de 
gordura trans e 
acondicionado em saco 
aluminizado contendo 250 
gramas. 

R$ 2,62 R$ 235,80 Yoki 
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11 60 frs Óleo comestível, azeite de 
oliva, extra virgem, 0.5% 
acidez máxima, frasco de 
vidro com 500ml. 

R$ 20,63 R4 1.237,80 Gallo 

12 12 frs Vinagre de maça, resultante 
da fermentação da maça, 
isento de corantes artificiais, 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 750ml. 

R$ 4,49 R$ 53,88 Castelo 

13 06 unid Caixa com 100 palitos, de 
madeira, no formato roliço e 
pontiagudo, para petisco, 
medindo 65x2,0mm, 
embalagem paliteiro de 
papelão. 

R$ 0,88 R$ 5,28 Gina 

14 24 frs Vinagre de vinho, resultante 
da fermentação acética do 
vinho, isento de corantes 
artificiais, acondicionado em 
frasco plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 750ml. 

R$ 4,59 R$ 110,16 Belmont 

15 10 pcts Sal, refinado, iodado, com 
no mínimo 96,95% de 
cloreto de sódio e sais de 
iodo, acondicionado em 
saco de polietileno, 
resistente, vedado e em 
pacote de 1kg. 

R$ 1,99 R$ 19,90 Marlin 

16 05 pcts Sal grosso iodado, com no 
mínimo 96,95% de cloreto 
de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco de 
polietileno, resistente, 
vedado e em pacote de 1kg. 

R$ 2,33 R$ 11,65 Marlin 

17 60 unid Chá mate natural, a granel 
tostado, acondicionado em 
saco de polietileno, 
resistente, vedado, 
embalagem de 250 gramas 
do produto. 

R$ 5,92 R$ 355,20 Natural 

18 52 frs Molho de pimenta 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 

R$ 2,73 R$ 141,96 Kodilar 
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fechado, contendo 150ml do 
produto. 

19 60 frs Maionese, emulsão 
cremosa tradicional, 
acondicionada em frasco 
plástico atóxico e lacrada de 
250 gramas do produto. 

R$ 4,86 R$ 291,60 Hellmanns 

20 60 frs Óleo comestível, de soja, 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 900ml. 

R$ 3,99 R$ 239,40 Concordia 

21 60 frs Repositor hidroeletrolítico ou 
isotônico com fórmula para 
ajudar a repor os líquidos e 
sais minerais perdidos com 
o suor e fornecer energia 
para os músculos em 
movimento, principalmente 
por sua composição conter 
água, carboidratos e sais 
minerais como sódio e 
potássio, embalagem 
primária hermeticamente 
fechada, atóxica, lacrada 
em frasco de 500ml. 

R$ 4,09 R$ 245,40 Gatorade 

22 60 pcts Farinha de trigo, peso 01kg, 
tipo 01 fortificada com ferro 
e ácido fólico, devendo se 
apresentar limpa, seca e 
com umidade máxima de 
15%, isenta de insetos, 
odores ou sabores 
estranhos ou impróprios, cm 
validade mínima de 3 meses 
na data da entrega, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 08/05 (mapa), rdc 
263/05, rdc 344/02 e rdc 
14/14 e suas alterações 
posteriores. 

R$ 3,22 R$ 193,20 Dona Benta 

23 20 frs Fermento químico, tipo em 
pó, composto de pirofosfato 
ácido de sódio, bicarbonato 
de sódio, fosfato mono-
cálcio, acondicionado em 
lata hermeticamente 

R$ 4,45 R$ 89,00 Royal 
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fechada de 100 gramas, e 
suas condições deverão 
estar de acordo com a 
resolução cnnpa 38/77, 
resolução 04/99, rdc 12/01, 
rdc 360/03 e alterações. 

Custo Estimado Global do Lote: R$ 14.632,33 (catorze mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e trinta e três centavos) 

 

 
LOTE 02 – GÊNEROS DESCARTÁVEIS 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global Marca/Nome 
do Fabricante 

01 100 unid Copo descartável de 
polopropileno, com 
capacidade para 50ml, 
incolor, mangas com saco 
plástico inviolável cotendo 
100 copos. 

R$ 3,10 R$ 310,00 Copomais 

02 250 unid Copo descartável de 
polipropileno, com 
capacidade para 180ml, 
incolor, mangas com saco 
plástico inviolável contendo 
100 copos. 

R$ 4,59 R$ 1.147,50 Copomais 

03 12 unid Rolo de filme PVC com 30 
metros por 28 centimetros de 
largura. 

R$ 6,45 R$ 77,40 Pratsy 

04 30 unid Guardanapo de papel, 
medindo (24x24)cm, em folha 
dupla, tipo liso, cor branca, 
pacote contendo 50 unidades 
do produto. 

R$ 1,99 R$ 59,70 Santepel 

Custo Estimado Global do Lote: R$ 1.594,60 (um mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e sessenta centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/03/2021 
 
PROCESSO: 048/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 007/2021 – ATA DE REGISTRO: 
026/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição, instalação e recargas em extintores 
de unidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme edital. 
MAYARA MORAES SARAIVA ME 
Item Qtd Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 100 unidades Extintor água pressurizada 10L R$ 110,80 R$ 11.080,00 
02 100 unidades Extintor pó químico seco BC 4KG R$ 117,20 R$ 11.720,00 
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03 80 unidades Extintor gás carbônico 6KG R$ 319,90 R$ 25.592,00 
04 80 unidades Extintor de pó químico seco ABC 

6KG 
R$ 117,90 R$ 9.432,00 

05 100 unidades Recarga extintor água pressurizada 
10L 

R$ 35,40 R$ 3.540,00 

06 100 unidades Recarga extintor pó químico seco BC 
4KG 

R$ 33,99 R$ 3.399,00 

07 80 unidades Recarga extintor gás carbônico 6KG R$ 63,41 R$ 5.072,80 
08 80 unidades Recarga extintor de pó químico seco 

ABC 6KG 
R$ 68,40 R$ 5.472,00 

09 30 unidades Teste hidrostático água pressurizada 
10L 

R$ 23,48 R$ 704,40 

10 30 unidades Teste hidrostático pó químico seco 
BC 4KG 

R$ 21,26 R$ 637,80 

11 30 unidades Teste hidrostático gás carbônico 6KG R$ 21,26 R$ 637,80 
12 30 unidades Teste hidrostático pó químico seco 

ABC 6KG 
R$ 21,26 R$ 637,80 

Custo Estimado Global: R$ 77.925,60 (setenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco 
reais e sessenta centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2021 
 
PROCESSO: 044/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 003/2021 – ATA DE REGISTRO: 
005/2021 
OBJETO:  registro de preços para eventual fornecimento futuro de massa asfáltica e 
emulsão asfáltica, conforme edital. 
MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA 
Item Qtd Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 3.000 
toneladas 

Massa asfáltica CBUQ. R$ 378,33 R$ 1.134.990,00 

02 30.000 
litros 

Emulsão asfáltica RR-2C. R$ 3,00 R$ 90.000,00 

Custo Estimado Global: R$ 1.224.990,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa reais) 
– MARCA: Renova Asfaltos. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/03/2021 
 
PROCESSO: 073/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 010/2021 – ATA DE REGISTRO: 
035/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de hortifrutis para diversos 
equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
edital. 
JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitátio 
Valor Global 

01 1.200 uni. Abacaxi pérola – deverão estar frescos e sãos, 
inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabores 

R$ 7,99 R$ 9.588,00 
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característicos. Isentos de podridão, problemas na 
polpa e na casca, e defeitos na coroa. Tamanho 
médio. Deverá estar maduro, para consumo, no 
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos. 

02 400 Kg Abóbora – madura, de 1ª qualidade, tamanho 
médio, casca sã, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. 

R$ 3,69 R$ 1.476,00 

03 750 Kg Abobrinha – variedade brasileira. Deverão estar 
frescas, sãs, inteiras, limpas, no ponto de 
maturação adequado para consumo. 

R$ 4,00 R$ 3.000,00 

04 400 Kg Acelga – alongada, de primeira, apresentando 
coloração branco creme e nervuras brancas. O 
lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho, não podendo apresentar os defeitois 
como: podridão, manchado e murcho. 

R$ 4,70 R$ 1.880,00 

05 800 kg Alface crespa – verde, nova de 1 ª qualidade, 
folhas sãs, frescas, sem rupturas, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, livre 
de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte.  

R$ 11,80 R$ 9.440,00 

06 350 Kg Alho Comum – selecionado, graúdo, diâmetro de 5 
a 6 cm, dentes grandes, consistência firme e 
recobertos pela película firma e brilhante. A polpa 
deve ser clara. Os bulbos deverão estar frescos, 
de ótima qualidade, limpos e livres de umidade 
externa anormal, podendo ter a película branca ou 
roxa. Não deverá apresentar bilbo chocho, 
brotado, mofado, dano por praga ou doença. 

R$ 32,60 R$ 11.410,00 

07 400 Kg Almeirão – de primeira, devendo apresentar 
coloração verde sedio. O lote deverá ter 
homogeneidade visual de tamanho. Não 
apresentar defeitos como: amarelado e manchado. 

R$ 10,00 R$ 4.000,00 

08 2.000 Kg Banana nanica – de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, 
em pencas, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicoa e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionados em pencas íntegras. 

R$ 3,70 R$ 7.400,00 

09 500 kg Batata doce – lisa, selecionada, graúda. Deverão 
estar frescas e sãs, inteiras, firmes, lavadas ou 
escovadas, com coloração uniforme, com aroma e 
sabor típicos, livre de umidade externa anormal. 
Deverão estar isentas de podridão, brotos, 

R$ 4,10 R$ 2.050,00 
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esverdeadas, danos profundos. Comprimento 
aproximado da unidade entre 12 e 16 cm e largura 
de 9 a 13 cm. 

10 1.400 Kg Batata inglesa – variedade Bintje, monalisa. Lisa, 
selecionada, graúda. Deverão estar frescas e sãs, 
inteiras, firmes, lavadas ou escovadas, com 
coloração uniforme, com aroma, cor e sabor 
típicos, livre de umidade externa anormal. Deverão 
estar isentas de podridão, brotos, esverdeadas, 
danos profundos. Comprimento aproximado da 
unidade entre 10 e 12 cm e diâmetro de 4,5 a 6 
cm. 

R$ 6,00 R$ 8.400,00 

11 500 Kg Berinjela: nova, de primeira qualidade, com casca 
sã, sem ruptura, sem ferimentos ou defeitos, 
isento de corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície. 

R$ 6,50 R$ 3.250,00 

12 500 Kg Beterraba vermelha – sem folhas, tamamho 
médio, de 1ª qualidade, com casca sã, sem 
ruptura, sem ferimentos ou defeitos, isento de 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície. 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

13 500 Kg Brócolis – ramoso, sem folhas, tamanho médio, de 
primeira qualidade, coloração uniforme, frescos, 
verde-escuro, sem ferimentos ou defeitos, isento 
de corpos estranhos ou terra aderida à superfície. 

R$ 10,00 R$ 5.000,00 

14 650 Kg Cebola redonda branca –  Deverão apresentar 
bulbos frescos, ótima qualidade, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, firme e intácta, sem 
broto, sem defeitos e lesões de origem física e 
mecânica (rachaduras, perfurações e cortes), 
tamanho uniforme e coloração da casca variando 
entre amarela e vermelha. O calibre deverá ser de 
5 a 6 cm. Não deverá apresentar talo grosso, 
brotado, podridão, mofo, manchas escuras.  

R$ 5,26 R$ 3.419,00 

15 700 Kg Cenoura tipo 1 – sem folhas, tamanho médio, 
novo, de 1 ª qualidade, frescas, sem rupturas, 
isenta de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e do transporte. 
As cenouras deverão ter o comprimento acima de 
entre 14cm. 

R$ 4,50 R$ 3.150,00 

16 300 Kg Cheiro verde – primeira qualidade, folhas interinas, 
com talo, graúdas, sem manchas, com coloração 
uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livres de terra, sujidades, parasitas 
e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e do transporte. 

R$ 12,60 R$ 3.780,00 



 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.

84

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 27 de dezembro de 2021 Ano V | Edição nº 1159

17 400 Kg Chicória – de primeira, com as folhas verde-
escuras e o centro branco amarelado, devendo o 
lote apresentar homogeneidade visual de tamanho 
e coloração. Não apresentar defeitos como 
aparência amarelada, murcho ou podre. 

R$ 11,10 R$ 4.440,00 

18 500 Kg Chuchu – verde claro. O lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração. 
Não apresentar os defeitos: podridão, murcho, 
passado, deformação grave, ferimento. 

R$ 5,16 R$ 2.580,00 

19 500 Kg Couve-Flor – branca, de primeira, apresentando 
inflorescência com formato globular asemi 
globular, coloração barnca e branco creme. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração. Não apresentar os defeitos: 
podrisão ou ferimento. 

R$ 8,00 R$ 4.000,00 

20 500 Kg Couve manteiga, nova de 1º qualidade, folhas sãs 
e inteiras, sem rupturas, talos inteiros, coloração 
uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de material terroso e umidade 
externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

R$ 11,90 R$ 5.950,00 

21 2.200 Kg Laranja pêra – fresca, de 1ª qualidade, frutos de 
tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, 
casca sã, sem rupturas, ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

R$ 3,40 R$ 7.480,00 

22 1.200 Kg Maça nacional – fuji, Deverão estar frescos e 
sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e 
sabor característicos. As maças deverão ter o 
peso entre 100 e 150g. Ótima qualidade, sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho e 
coloração uniforme, com polpa e casca firmes e 
intactas sem manchas ou defeitos, nem danos 
físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas 
sadias, destinado ao consumo "in natura", estar 
fresca. 

R$ 8,35 R$ 
10.020,00 

23 1.600 kg Mamão variedade formosa – Deverão estar 
frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, 
odor e sabor característicos. Os mamãos deverão 
apresentar peso entre 1,5 a 1,8 kg, mais da 
metade da casca deverá estar amarelada. 

R$ 6,70 R$ 
10.720,00 

24 500 Kg Mandioca – descascada e embalada a vácuo, tipo 
branca/amarela, 1ª qualidade, no grau normal de 
evolução no tamanho, sabor e cor própria da 
espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem 

R$ 5,45 R$ 2.725,00 
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ferimentos ou defeitos, não fibrosa, higienizadas, 
isentas de umidade, sujidades, parasitas e larvas. 

25 500 kg Mandioquinha – amarela especial. Coloração da 
casca amarela e da polpa amarela intensa. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração. Não apresentar defeitos 
como escurecimento, ferimento, podridão, 
deformação grave. 

R$ 10,90 R$ 5.450,00 

26 1.000 Kg Manga Palmer: de 1ª qualidade aspecto globoso, 
acondicionar frutos mistos: verdes e maduros, cor 
própria, classificada como fruta com polpa firme e 
intacta, isenta de enfermidades, com boa 
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem 
lesões de origem física e mecânica. 

R$ 6,16 R$ 6.160,00 

27 450 kg Maracujá: azedo, redondo, casca lisa, graúdo, de 
1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 

R$ 8,40 R$ 3.780,00 

28 2.200 Kg Melancia – graúda, 1ª qualidade, devem ser 
firmes, isentas de deformação, danos mecânicos e 
doenças, ausentes de sujidades, parasitas e 
larvas. Deverá apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

R$ 2,95 R$ 6.490,00 

29 650 Kg Pepino caipira – novo, de 1 º qualidade, liso, com 
polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
uniformes, típicos da variedade, sem manchas 
bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de 
origem física ou mecânica. 

R$ 4,46 R$ 2.899,00 

30 300 Kg Quiabo – formato cilíndrico, liso e coloração da 
casca verde a verde escura, devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração. Não apresentar defeitos como 
podridão, murcho, ferimento ou passado. 

R$ 8,80 R$ 2.640,00 

31 600 Kg Repolho branco/verde – 1º qualidade, cabeças 
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 
manchas e com coloração uniforme, folhas sãs, 
sem rupturas, livres de terra, sujidades parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e do transporte. 

R$ 3,30 R$ 1.980,00 

32 600 Kg Repolho roxo – cabeça arredondada, 
apresentando coloração das folhas roxeadas e 
textura lisa. O lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração. 
Não apresentar os defeitos como ferimento, 

R$ 4,70 R$ 2.820,00 
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podridão, dano por praga. 
33 400 Kg Rúcula – da terra, variedade cultivada com 

coloração verde escura brilhante e sabor suave. O 
lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho. Não apresentar os defeitos como 
amarelado e murcho. 

R$ 14,50 R$ 5.800,00 

34 1.500 Kg Tangerina ponkan – oSer fresca, de primeita 
qualidade, frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada que permita a manipulação no 
transporte, sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, para consumo 
imediato. Deverão ter o peso entre 100 e 150g, 
com polpa e casca firmes e intactas sem manchas 
ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, 
ser originário de plantas sadias, destinado ao 
consumo "in natura", estar fresca.  

R$ 6,25 R$ 9.375,00 

35 1.200 Kg Tomate para salada – grau médio de 
amadurecimento, de 1ª qualidade, com casca sã, 
sem rupturas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 
Deverá apresentar grau de maturação que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

5,70 R$ 6.840,00 

Valor Global da Proposta: R$ 181.392,00 (cento e oitenta e um mil, trezentos e noventa e 
dois reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/03/2021 
 
PROCESSO: 206/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 030/2021 – ATA DE REGISTRO: 
203/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de 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. 

80 R$ 118,00 R$ 9.440,00 Nosso 
Gás 
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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. 

80 R$ 311,75 R$ 
24.940,00 

Nosso 
Gás 

Valor Global da Proposta: R$ 34.380,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/06/2021 
 
PROCESSO: 196/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 020/2021 – ATA DE REGISTRO: 
171/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
fornecimento e colocação de vidros, conforme edital. 
JHENIFER CRISTIANE MACEDO 
Item Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 m² Vidro liso 03 mm – reposição vidro 

colocado em reposição 
R$ 77,67 R$ 58.252,50 

02 450 m² Cidro canelado – reposição vidro 
colocado em reposição 

R$ 123,15 R$ 55.417,50 

03 300 m² Vidro liso 04 mm – reposição vidro 
colocado em resposição 

R$ 122,37 R$ 36.711,00 

04 1.500 m² Vidro liso 03 mm em vidro e porta nova R$ 86,82 R$ 130.230,00 

05 900 m² Vidro canelado em vidro e porta nova R$ 133,42 R$ 120.078,00 

06 300 m² Vidro liso 04 mm em vidro e porta nova R$ 127,17 R$ 38.151,00 

07 20 m² Vidro temperado 10 mm para porta 
completo com acessórios/batente, 
dobradiça, fechadura etc 

R$ 493,50 R$ 9.870,00 

08 20 m² Vidro temperado 10 mm - reposição R$ 413,63 R$ 8.272,60 

09 40 m² Vidro temperado 08 mm para parte fixa R$ 328,67 R$ 13.146,80 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 470.129,40 (quatrocentos e setenta mil, cento e 
vinte e nove reais e quarenta centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 15/06/2021 
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