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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Notificações

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º 
da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente 
termo NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos 
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com 
sede neste Município, que a municipalidade através do 
Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Federal, 
Contrato de Repasse MDR 885106/2019 - Operação 
1064358-13 -Programa Planejamento Urbano recebeu os 
recursos financeiros referentes a 2ª parcela no valor de 
R$ 229.200,00 ( duzentos e vinte e nove mil e duzentos 
reais ), destinados ao recapeamento asfáltico de diversas 
ruas da Vila Esperança.

__________________________________________

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  aquisição de microcomputadores e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para utilização 
nas Unidades subordinadas à Secretaria de Educação.

Fornecedor: Microware Engenharia de Sistemas Ltda.

Empenho(s): 22303/2021

Valor: R$ 26.000,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de aquisição de óleo diesel e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para os serviços da 
Secretaria.

Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda.

Empenho(s): 22341/2021

Valor: R$ 23.600,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de cotas de gás e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para utilização na 
Residência Terapêutica.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda. EPP

Empenho(s): 22312/2021

Valor: R$ 95,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Bruna Maria Costa Silvestre

Presidente do Fundo Social de Solidariedade

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
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se tratar de locação, montagem e desmontagem de 
banheiros químicos e tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para utilização em eventos realizados pela 
Secretaria de Turismo.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações 
Temporárias eireli

Empenho(s): 22759, 22761/2021

Valor: R$ 4.420,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Marcio Danilo dos Santos

Secretário Municipal de Turismo

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de ferramentas e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para utilização pelos 
Servidores do Setor de Varrição.

Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda. ME

Empenho(s): 24530/2021

Valor: R$ 420,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de publicações legais e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
devida publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo – PRODESP

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R$ 7.743,96

Avaré, 03 de novembro de 2021

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em máquinas e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades  da Secretaria 
de Serviços.

Fornecedor: Forttserras Com. De Máquinas e 
Equipamentos Ltda. EPP

Empenho(s): 15504/2021

Valor: R$ 539,58

Avaré, 03 de novembro de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços em veículos e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para manutenção de 
veículos da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 22762/2021

Valor: R$ 1.900,00

Avaré, 03 de novembro de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 124/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 065/21 – ATA DE REGISTRO: 121/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de itens diversos para o SAI I e 
II, Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento Emergencial, Considerando a Portaria n° 
369 de 29 de abril de 2020 que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recurso 
federal para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS, 
devido a situação vivenciada pela pandemia COVID-19 
DETENTORA: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 ARMÁRIO MULTIUSO: armário multiuso; 

confeccionado em madeira mdp; medindo no 
mínimo (1700x700x550)mm=(axlxp); 
espessura mínima de 15mm; com 02 portas 
de abrir; com puxadores de alumínio tipo 
cava; com 04 prateleiras; revestido todas as 
faces com laminado melamínico; fabricado 
conforme normas NBR/ABNT vigentes. 

15 Un. R$ 580,00 R$ 8.700,00 

03 CAMA DE AÇO: cama; tipo de solteiro; 
confeccionada em aço; estrado de madeira; 
estrutura com base em pes; para colchões 
tamanho 0,88 m x 1,88 m (lxp); pintura em 
esmalte sintético; tratamento antiferruginoso 
por fosfatização; na cor branca; base (pes) 
com sapatas de borracha; garantia mínima 
de 12 meses; fabricada de acordo com as 
normas vigentes. 

60 Un. R$ 550,00 R$ 33.000,00 

04 CAPAS PARA COLCHÃO: capa de colchão; 
tamanho solteiro; confeccionado em corino; 
medindo (lxc) (88x188)cm; altura do colchão 
20cm; fechamento c/zíper em nylon super-
reforçado, liso; sem logo; costura que 
impeça infiltração de líquidos, resistente. 

60 Un. R$ 53,00 R$ 3.180,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
06 ARMÁRIO MULTIUSO: armário multiuso; 

confeccionado em madeira mdp; medindo no 
mínimo (1700x700x550)mm=(axlxp); 
espessura mínima de 15mm; com 02 portas 
de abrir; com puxadores de alumínio tipo 
cava; com 04 prateleiras; revestido todas as 

05 Un. R$ 580,00 R$ 2.900,00 
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faces com laminado melamínico; fabricado 
conforme normas NBR/ABNT vigentes. 

08 CAMA DE AÇO: cama; tipo de solteiro; 
confeccionada em aço; estrado de madeira; 
estrutura com base em pes; para colchões 
tamanho 0,88 m x 1,88 m (lxp); pintura em 
esmalte sintético; tratamento antiferruginoso 
por fosfatização; na cor branca; base (pes) 
com sapatas de borracha; garantia mínima 
de 12 meses; fabricada de acordo com as 
normas vigentes. 

20 Un. R$ 550,00 R$ 11.000,00 

09 CAPAS PARA COLCHÃO: capa de colchão; 
tamanho solteiro; confeccionado em corino; 
medindo (lxc) (88x188)cm; altura do colchão 
20cm; fechamento c/zíper em nylon super-
reforçado, liso; sem logo; costura que 
impeça infiltração de líquidos, resistente. 

20 Un. R$ 53,00 R$ 1.060,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/04/2.021 
 
PROCESSO: 124/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 065/21 – ATA DE REGISTRO: 122/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de itens diversos para o SAI I e 
II, Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento Emergencial, Considerando a Portaria n° 
369 de 29 de abril de 2020 que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recurso 
federal para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS, 
devido a situação vivenciada pela pandemia COVID-19 
DETENTORA: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
02 ARMÁRIO COM 16 PORTAS: armário 

vestiário; em chapa de aço galvanizado; 
acabamento em pintura eletrostática com 
tinta po; na cor cinza; medindo no mínimo 
(1980x1220x420)mm=(axlxp); com 16 vãos, 
sobrepostos de 04 em 04; com 01 porta por 
compartimento com fechadura e chave; 
espessura de no mínimo 1,25 mm (chapa n. 
18); com prazo de garantia de no mínimo 12 
meses. 

03 Un. R$ 2.050,00 R$ 6.150,00 

05 JOGO DE SOFÁ: Sofá; jogo de 02 e 03 
lugares; formato retangular; com bracos; 
estrutura em madeira estrutura em madeira 
macica; estofamento em espuma de 
poliuretano; densidade de no mínimo 

05 Un. R$ 800,00 R$ 4.000,00 
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33kg/m3; revestido em corino; na cor preta; 
com garantia de no mínimo 12 meses. 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
07 ARMÁRIO COM 16 PORTAS: armário 

vestiário; em chapa de aço galvanizado; 
acabamento em pintura eletrostática com 
tinta po; na cor cinza; medindo no mínimo 
(1980x1220x420)mm=(axlxp); com 16 vãos, 
sobrepostos de 04 em 04; com 01 porta por 
compartimento com fechadura e chave; 
espessura de no mínimo 1,25 mm (chapa n. 
18); com prazo de garantia de no mínimo 12 
meses. 

01 Un. R$ 2.050,00 R$ 2.050,00 

10 JOGO DE SOFÁ: Sofá; jogo de 02 e 03 
lugares; formato retangular; com bracos; 
estrutura em madeira estrutura em madeira 
macica; estofamento em espuma de 
poliuretano; densidade de no mínimo 
33kg/m3; revestido em corino; na cor preta; 
com garantia de no mínimo 12 meses. 

01 Un. R$ 800,00 R$ 800,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/04/2.021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
296/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP 
 
Lote 22 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

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

250 PCT 55,65 13.912,50 



 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.

6

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreQuarta-feira, 03 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1115

02 

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

250 PCT 56,31 14.077,50 

Assinatura: 10/12/2020 Vigência: 09/12/2021 
 
PROCESSO Nº 316/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
292/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
atender a todas Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - 
ME 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

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

5.250 GAL 8,77 46.042,50 

02 
Álcool etílico 70° INPM. Composição: Álcool 
etílico e água, PH entre ± 6 a 8, embalado 

6.000 FRS 9,03 54.180,00 
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em frasco plástico contendo 1 litro. Constar 
na embalagem informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

03 

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

4.500 LT 11,26 50.670,00 

04 

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

7.500 UN 6,09 45.675,00 

05 

Amaciante para roupas, na cor azul. 
Composição: tensoativo, corante, 
conservante, fragrância e água, PH ± entre 
4,5 e 7, densidade ± entre 0,97 a 0,99 g/ml, 
embalado em frasco plástico opaco, 
contendo 2 litros com fragrância agradável. 
Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 

3.750 GAL 4,56 17.100,00 
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na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, 
determinação de densidade e determinação 
de viscosidade e determinação do teor 
tensoativo catiônico emitidos por laboratório 
acreditado pela ANVISA, registro e/ou 
notificação do produto na ANVISA. 

06 

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

1.875 GAL 20,55 38.531,25 

07 

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

5.250 GAL 8,90 46.725,00 

08 
Detergente desengordurante com alta 
concentração de ativos, ph neutro. 
Composto de ácidoalquil benzeno sulfônico 

3.000 GAL 18,94 56.820,00 
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linear, alcalinizante, conservante, 
espessante, agente de controle de ph, 
estabilizante, umectante, corante e veículo. 
Acondicionado em galão plástico contendo 
05 litros. Constar na embalagem informação 
do produto e do fabricante, data de 
fabricação, validade, nº lote,  nº do registro / 
notificação na ANVISA MS.    

09 

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

5.250 GAL 11,45 60.112,50 

10 

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

3.375 GAL 31,65 106.818,75 

11 

Inseticida aerosol, multinseticida a base de 
água 300 ml, eficaz contra mosquito da 
dengue, moscas, mosquitos, formigas e 
baratas. Embalado em frasco de aço 

1.500 FRS 13,18 19.770,00 
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reciclável com tampa aerosol. Composição: 
imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% 
p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, 
propelente, conservante, antioxidante e 
água. Constar na embalagem informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote,  nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

12 

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

1.500 UN 4,50 6.750,00 

13 

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

1.500 FRS 4,75 7.125,00 

14 

Limpador multiuso, produto 4 em 1 eficiente 
na limpeza e higienização de superfícies em 
geral, com ação desengordurante e aroma 
suave. Composição: fragrância, 
sequestrante, conservante, solvente, água, 
tensoativo aniônico, princípio ativo: 
nonilfenol etoxilado, PH ± entre 11,50 a 12,0, 
densidade ± entre 0,98,5 a 1,010 g/ml, odor 
característico de lavanda ou citrus. 
Embalagem Frasco plástico com tampa flip 
top, contendo 500 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 
fabricante, data de fabricação, validade, nº 

9.000 FRS 2,33 20.970,00 
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lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. O vencedor deverá apresentar, em 10 
(dez) dias úteis, após o término da sessão, 
cópia autenticada dos laudos de 
determinação de PH, laudo de tensoativo 
catiônico emitido por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

15 

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

1.125 UN 7,70 8.662,50 

06 

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

2.250 FRS 14,52 32.670,00 

17 

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

1500 UN 3,24 4.860,00 

18 

Sabão em barra neutra glicerinado. 
Composição: sebo bovino, alcalinizante, 
glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, 
branqueador óptico, corante e água, PH ± 

750 PCT 11,21 8.407,50 
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entre 8,5 A 11, odor característico, embalado 
em plástico contendo 5 unidades de 200 grs. 
Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. O vencedor deverá 
apresentar, em 10 (dez) dias úteis, após o 
término da sessão, cópia autenticada dos 
laudos de determinação de PH, laudo da 
determinação de alcalinidade de sódio 
emitido por laboratório credenciado pela 
ANVISA. 

19 

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

2.250 PCT 5,28 11.880,00 

20 

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

5.250 KG 12,08 63.420,00 

21 

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

2.250 UN 4,50 10.125,00 

22 

Sabonete líquido perolado. Composição: 
citric acid, sulfonic acid, sodium chloride, 
parfum, Cocamide DEA, sodium laureth 
sulfate; EDTA, methylchloroisotiazolinone, 
glycol distearate; aqua, PH ± entre 7,5 a 8,5 
densidade ± entre 1,00 a 1,03 g/ml, 

2.250 GAL 15,86 35.685,00 



 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.

13

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreQuarta-feira, 03 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1115

fragrância erva doce, na cor verde, 
embalado em galão plástico resistente; 
contendo 5 litros. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de sensibilização 
cutânea emitidos por laboratório credenciado 
pela ANVISA. 

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

01 

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

1.750 GAL 8,77 15.347,50 

02 

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

2.000 FRS 9,03 18.060,00 

03 
Álcool etílico recomendado para uso geral, 
graduação alcoólica de 92,8° INPM (96° 

1.500 LT 11,26 16.890,00 
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GL). Embalado em frasco plástico 
transparente contendo 1.000 ml, com tampa 
de rosca que evita vazamento do produto. 
Composição: Álcool etílico hidratado, água e 
desnaturante. Constar na embalagem 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS.  

04 

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

2.500 UN 6,09 15.225,00 

05 

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

1.250 GAL 4,56 5.700,00 
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notificação do produto na ANVISA. 

06 

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

625 GAL 20,55 12.843,75 

07 

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

1.750 GAL 8,90 15.575,00 

08 

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

1.000 GAL 18,94 18.940,00 
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09 

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

1.750 GAL 11.45 20.037,50 

10 

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

1.125 GAL 31,65 35.606,25 

11 

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

500 FRS 13,18 6.590,00 
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12 

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

500 UN 4,50 2.250,00 

13 

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

500 FRS 4,75 2.375,00 

14 

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

3.000 FRS 2,33 6.990,00 

15 Lustra móveis. Composição: ceras 
microcristalinas, silicone, coadjuvante, 

375 UN 7,70 2.887,50 
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solventes alifáticos, atenuador de espuma, 
emulsificante, espessante, conservante, 
nonilfenol etoxilado, alcalinizante, 
sequestrante, fragrância e água, PH ± entre 
8 a 9,5, densidade ± entre 0,95 a 0,98 g/ml, 
fragrância lavanda, embalado em frasco 
plástico com tampa flip top, contendo 500 
ml. Constar na embalagem: informação do 
produto e do fabricante, data de fabricação, 
validade, nº lote, nº do registro / notificação 
na ANVISA MS. 

16 

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

750 FRS 14,52 10.890,00 

17 

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

500 UN 3,24 1.620,00 

18 

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

250 PCT 11.21 2.802,50 
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ANVISA. 

19 

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

750 PCT 5,28 3.960,00 

20 

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

1.750 KG 12,08 21.140,00 

21 

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

750 UN 4,50 3.375,00 

22 

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

750 GAL 15,86 11.895,00 
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Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

02 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

03 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

04 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

05 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

06 
Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 41, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 

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

07 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

08 

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

75 Par 48,40 3.630,00 

09 

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

2.250 Par 3,28 7.380,00 

10 

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

2.250 Par 3,28 7.380,00 

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

01 
Bota branca borracha com cabedal em 
borracha, tamanho 36, cor branca, 

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

02 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

03 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

04 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

05 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

06 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

07 Bota branca borracha com cabedal em 25 Par 48,40 1.210,00 
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borracha, tamanho 42, cor branca, 
modelo unissex, frente larga, sem 
fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
com palmilha higiênica, atendendo exigência 
de segurança conforme NBR 20345.  

08 

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

25 Par 48,40 1.210,00 

09 

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

750 Par 3,28 2.460,00 

10 

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

750 Par 3,28 2.460,00 

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

01 

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

150 UN 9,67 1.450,50 
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02 

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

150 UN 10,41 1.561,50 

03 

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

150 UN 17,19 2.578,50 

04 

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

150 UN 14,21 2.131,50 

05 

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

150 UN 72,64 10.896,00 

06 

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

150 UN 86,54 12.981,00 

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

750 UN 82,86 62.145,00 
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em metal resistente, 60 litros, com tampa. 

08 

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

150 UN 154,20 23.130,00 

09 

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

225 UN 7,21 1.622,25 

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

01 

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

50 UN 9,67 483,50 

02 

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

50 UN 10,41 520,50 

03 

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

50 UN 17,19 859,50 
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04 

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

50 UN 14,21 710,50 

05 

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

50 UN 72,64 3.632,00 

06 

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

50 UN 86,54 4.327,00 

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

250 UN 82,86 20.715,00 

08 

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

50 UN 154,20 7.710,00 

09 

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

75 UN 7,21 540,75 

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

01 

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

150 UN 8,29 1.243,50 

02 

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

2.250 PCT 4,65 10.462,50 

03 

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

1.500 UN 2,36 3.540,00 

04 

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

3.750 UN 2,28 8.550,00 

05 

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

3.750 UN 2,70 10.125,00 

06 

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

1.500 UN 2,91 4.365,00 

07 

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

1.500 PCT 2,80 4.200,00 

08 Fósforo, acendedor em madeira, composto 2.250 MÇO 4,15 9.337,50 
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vegetal e minério, apresentado na forma 
palito com ponto de pólvora. Acondicionado 
em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 
palitos, reembalado em fardo contendo 20 
maços, contendo selo INMETRO e INOR. 

09 

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

150 UN 3,15 472,50 

10 

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

750 UN 0,93 697,50 

11 

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

750 PCT 3,11 2.332,50 

12 

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

150 UN 31,16 4.674,00 

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

01 

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

50 UN 8,29 414,50 

02 

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

750 PCT 4.65 3.487,50 

03 

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

500 UN 2,36 1.180,00 
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04 

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

1.250 UN 2,28 2.850,00 

05 

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

1.250 UN 2,70 3.375,00 

06 

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

500 UN 2,91 1.455,00 

07 

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

500 PCT 2,80 1.400,00 

08 

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

750 MÇO 4.15 3.112,50 

09 

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

50 UN 3,15 157,50 

10 

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

250 UN 0,93 232,50 

11 
Prendedor de roupas com corpo em 
polipropileno medindo, aproximadamente 8 

250 PCT 3,11 777,50 
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cm, contendo mola, acondicionado em 
pacote com 12 unidades. Conter na 
embalagem dados do fabricante. 

12 

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

50 UN 31,16 1.558,00 

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

01 

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

75 UN 4,90 367,50 

02 

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

75 UN 9,17 687,75 

03 

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

225 UN 24,29 5.465,25 

04 

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

225 UN 27,80 6.255,00 
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05 

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

75 UN 54,07 4.055,25 

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

123 UN 2,29 281,67 

07 

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

300 UN 19,09 5.727,00 

08 

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

1.050 UN 5,20 5.460,00 

09 

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

75 UN 10,42 781,50 

10 

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

53 UN 18,02 955,06 

 
Lote 16 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 
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01 

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

25 UN 4,90 122,50 

02 

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

25 UN 9,17 229,25 

03 

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

75 UN 24,29 1.821,75 

04 

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

75 UN 27,80 2.085,00 

05 

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

25 UN 54,07 1.351,75 

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

41 UN 2,29 93,89 

07 Vassoura de palha para uso externo, cerdas 100 UN 19,09 1.909,00 
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naturais, medindo aproximadamente 30 cm 
de altura, 25 cm de largura no leque 
(admitindo-se um desvio de no máximo 10% 
em todas as medidas). Cabo plastificado 
com no mínimo 1,00 m fora da amarração 
das cerdas. Com cerdas amarradas com fios 
de nylon formando um conjunto. O produto 
deverá possuir etiqueta com dados do 
produto e do fabricante. 

08 

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

350 UN 5,20 1.820,00 

09 

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

25 UN 10,42 260,50 

10 

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

17 UN 18,02 306,34 

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

01 

Copo descartável 180 ml: Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 

2.250 CX 144,13 324.292,50 
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impresso na manga a capacidade total de 
massa dos copos e quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230 /2008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente. Caixa com 25 pacotes de 
100 unidades cada. 

02 

Copo descartável 50 ml: Copo descartável 
em polipropileno, com capacidade mínima 
para 50 ml, na cor cristal 
(transparente),acondicionado em mangas 
com 100 unidades, as mangas não podem 
estar violadas, deverá constar impresso na 
manga a capacidade total de massa dos 
copos e quantidade e o peso mínimo de 
cada copo, os copos devem conter gravado 
de forma indelével: Em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 /2008 e alterações 
posteriores, os copos deverão estar em 
conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente. Caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. 

1.125 CX 159,37 179.291,25 

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

01 

Copo descartável 180 ml: Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos copos e quantidade e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 

750 CX 144,13 108.097,50 
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relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230 /2008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente. Caixa com 25 pacotes de 
100 unidades cada. 

02 

Copo descartável 50 ml: Copo descartável 
em polipropileno, com capacidade mínima 
para 50 ml, na cor cristal 
(transparente),acondicionado em mangas 
com 100 unidades, as mangas não podem 
estar violadas, deverá constar impresso na 
manga a capacidade total de massa dos 
copos e quantidade e o peso mínimo de 
cada copo, os copos devem conter gravado 
de forma indelével: Em relevo a marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 /2008 e alterações 
posteriores, os copos deverão estar em 
conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente. Caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. 

375 CX 159,37 59.763,75 

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

01 

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

750 UN 12,90 9.675,00 

02 

Shampoo, infantil, para todos os tipos de 
cabelo, testado dermatologicamente, 
acondicionado em frasco plástico com tampa 
dosadora contendo 480 ml. Constar na 
embalagem: informação do produto e do 

750 FRS 13,00 9.750,00 
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fabricante, data de fabricação, validade, nº 
lote, nº do registro / notificação na ANVISA 
MS. 

03 

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

1.500 UN 8,00 12.000,00 

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

01 

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

250 UN 12,90 3.225,00 

02 

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

250 FRS 13,00 3.250,00 

03 

Sabonete líquido infantil, com glicerina, 
hipoalergênico, não irritante, com PH neutro 
+/- 6 a 8, fragrância suave. Acondicionado 
em frasco plástico com tampa flip top 

500 UN 8,00 4.000,00 
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contendo 200ml. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do laudo de sensibilização 
dérmica, laudo do estudo de estabilidade 
acelerada e laudo de acompanhamento 
oftalmológico emitido por laboratório 
acreditado pela ANVISA/MS. 

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

01 

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

750 UN 3,40 2.550,00 

02 

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

750 UN 3,13 2.347,50 

03 

Lenços umedecidos para higienização de 
bebês. Testado dermatologicamente, 
antialérgico, que evita assaduras, sem álcool 
e com aloe vera, confeccionado em tecido 
tnt. Acondicionado em pote plástico, com 
tampa abre e fecha, podendo ser 
reabastecido pelo refil; embalagem com no 
mínimo 400 lenços, com medidas de 19,5 
cm x 12,0 cm, podendo variar em no máximo 

1.500 POT 14,85 22.275,00 
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1 cm +/-. Constar na embalagem: 
informação do produto e do fabricante, data 
de fabricação, validade, nº lote, nº do 
registro / notificação na ANVISA MS. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada dos laudos de ação 
antimicrobiana frente aos microorganismos 
staphylococcus aureus, salmonella 
choleraesuis, escherichia coli, pseudômonas 
aeruginosa e laudo da contagem de 
microorganismos viáveis emitido por 
laboratório acreditado pela ANVISA/MS. 

04 

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

1.500 TUB 28,62 42.930,00 

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

01 

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

250 UN 3,40 850,00 

02 

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

250 UN 3,13 782,50 
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03 

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

500 POT 14,85 7.425,00 

04 

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

500 TUB 28,62 14.310,00 

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

01 

Fralda descartável em fibras de celulose, 
com aloe vera, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímero superabsorvente, fita reajustável, 

750 PCT 47,30 35.475,00 
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filme de polietileno e elásticos para dar ao 
bebe toda a flexibilidade e comodidade de 
que ele precisa. Tamanho M. 
Acondicionadas em pacotes contendo 68 
unidades, contendo informações do 
fabricante, data de fabricação e SAC. 

02 

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

750 PCT 47,30 35,475,00 

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

01 

Papel higiênico folha dupla, branco, gofrado, 
picotado, classe 01, medindo 10 cm x 30 m, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. O papel deverá atender aos 
seguintes parâmetros: Alvura difusa maior 
ou igual a 90% conforme NBR NM ISO 
2470:2001, gramatura igual ou maior que 26 
g/m² conforme NBR NM-ISO 536:2000, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,9 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 110 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007, índice de maciez 
igual ou menor que 4,5 nm/g. Acondicionado 

6.000 FDO 119,60 717.600,00 
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em pacote plástico contendo 4 rolos, 
devidamente identificados com informações 
sobre o produto, fabricante, composição, e 
demais informações, reembalados em fardos 
com 64 rolos (16x4). Deverá ser 
encaminhado junto com as amostras, cópia 
autenticada ou original do laudo técnico de 
ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo INMETRO 
comprovando que o papel é classe 1 
conforme ABNT NBR 15464-9, laudo 
microbiológico conforme Portaria M.S. 1480 
de 31/12/90, ensaios de “composição 
fibrosa” conf. ABNT NBR 14129-1:1998, 
relatórios de estudo de irritabilidade dérmica 
primária, irritabilidade acumulada e estudo 
de sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

02 

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

3.750 PCT 7,35 27.562,50 

03 

Papel toalha interfolhada, folha simples, 
institucional, 02 (duas) dobras, branco, 
gofrado, classe 1, medindo: 21 cm x 23 cm, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. Contendo: 1.000 folhas. O 
papel deverá atender aos seguintes 
parâmetros: Alvura difusa maior ou igual a 
83% conforme NBR NM ISO 2470:2001, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,5 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 125 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007. Acondicionado em 

6.000 PCT 34,10 204.600,00 
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caixa de papelão contendo selo do FSC ou 
similar, devidamente identificado com marca, 
tamanho, fabricante, composição e demais 
informações. Embalagem interna: cada 
maço de 250 folhas deverá ser embalado 
individualmente em sacos plásticos 
totalmente fechados, com abertura lateral 
picotada expressa na embalagem 
devidamente identificado com a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, cópia autenticada do laudo técnico 
de ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo Inmetro 
comprovando que as solicitações do 
descritivo papel conforme ABNT NBR 
15464-9, laudo microbiológico conforme 
Portaria M.S. 1480 de 31/12/90, relatórios de 
estudo de irritabilidade dérmica primária, 
irritabilidade acumulada e estudo de 
sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

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

01 

Papel higiênico folha dupla, branco, gofrado, 
picotado, classe 01, medindo 10 cm x 30 m, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. O papel deverá atender aos 
seguintes parâmetros: Alvura difusa maior 
ou igual a 90% conforme NBR NM ISO 
2470:2001, gramatura igual ou maior que 26 
g/m² conforme NBR NM-ISO 536:2000, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,9 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 110 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007, índice de maciez 
igual ou menor que 4,5 nm/g. Acondicionado 

2.000 FDO 119,60 239.200,00 
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em pacote plástico contendo 4 rolos, 
devidamente identificados com informações 
sobre o produto, fabricante, composição, e 
demais informações, reembalados em fardos 
com 64 rolos (16x4). Deverá ser 
encaminhado junto com as amostras, cópia 
autenticada ou original do laudo técnico de 
ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo INMETRO 
comprovando que o papel é classe 1 
conforme ABNT NBR 15464-9, laudo 
microbiológico conforme Portaria M.S. 1480 
de 31/12/90, ensaios de “composição 
fibrosa” conf. ABNT NBR 14129-1:1998, 
relatórios de estudo de irritabilidade dérmica 
primária, irritabilidade acumulada e estudo 
de sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

02 

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

1.250 PCT 7,35 9.187,50 

03 

Papel toalha interfolhada, folha simples, 
institucional, 02 (duas) dobras, branco, 
gofrado, classe 1, medindo: 21 cm x 23 cm, 
100% celulose virgem expresso na 
embalagem. Contendo: 1.000 folhas. O 
papel deverá atender aos seguintes 
parâmetros: Alvura difusa maior ou igual a 
83% conforme NBR NM ISO 2470:2001, 
pintas igual ou menor que 1 mm²/m² 
conforme NBR 8259:2002 furos igual ou 
menor que 1 mm²/m² NBR 15134:2007, 
tempo de absorção da água igual ou menor 
que 4,5 s conforme NBR ISO 12625-8:2012, 
resistência a tração úmido ponderada igual 
ou maior que 125 n/m conforme NBR 
15010:2017/15134:2007. Acondicionado em 

2.000 PCT 34,10 68.200,00 
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caixa de papelão contendo selo do FSC ou 
similar, devidamente identificado com marca, 
tamanho, fabricante, composição e demais 
informações. Embalagem interna: cada 
maço de 250 folhas deverá ser embalado 
individualmente em sacos plásticos 
totalmente fechados, com abertura lateral 
picotada expressa na embalagem 
devidamente identificado com a marca do 
produto. O vencedor deverá apresentar, em 
10 (dez) dias úteis, após o término da 
sessão, cópia autenticada do laudo técnico 
de ensaio físico expedido pelo IPT ou outro 
laboratório credenciado pelo Inmetro 
comprovando que as solicitações do 
descritivo papel conforme ABNT NBR 
15464-9, laudo microbiológico conforme 
Portaria M.S. 1480 de 31/12/90, relatórios de 
estudo de irritabilidade dérmica primária, 
irritabilidade acumulada e estudo de 
sensibilização conforme ABNT 15134 e 
certificado FSC ou similar dentro de sua 
validade. 

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

01 

Saco de lixo 100 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 75x105cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo E, com capacidade para 
até 20 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com 20 informações 
do produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 

1.500 FDO 105,00 157.500,00 
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norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

02 

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

1.500 FDO 49,00 73.500,00 

03 

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

1.500 FDO 45,00 67.500,00 
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9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

04 

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

1.500 FDO 27,00 40.500,00 

 
Lote 14 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 
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01 

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

500 FDO 105,00 52.500,00 

02 

Saco de lixo 50 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 63x80cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo C, com capacidade para 
até 10 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 
vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 

500 FDO 49,00 24.500,00 
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certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

03 

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

500 FDO 45,00 22.500,00 

04 

Saco de lixo 15 litros: reforçado, 
confeccionados com resinas termoplásticas 
virgens ou recicladas com solda contínua, 
uniforme e homogênea, saco na cor preta, 
medindo 39x58cm, para acondicionamento 
de lixo classe I, tipo A, com capacidade para 
até 3 kg. Acondicionado em saco plástico 
contendo 100 unidades, com informações do 
produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma ABNT NBR 
9191:2008 e PORTARIA INMETRO. O 

500 FDO 27,00 13.500,00 
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vencedor deverá apresentar, em 10 (dez) 
dias úteis, após o término da sessão, cópia 
autenticada do ensaio realizado pelos 
laboratórios acreditado pelo INMETRO 
emitido nos últimos 12 meses comprovando 
os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008, cópia do 
certificado de Registro do fabricante no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, conforme Instrução 
Normativa IBAMA nº 6/2013 cópia 
autenticada do certificado emitido pela ABNT 
OU SIMILAR dento de sua validade. 

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

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

50 Un 49,62 2.481,00 
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02 

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

100 Un 49,62 4.962,00 

03 

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

100 Un 49,62 4.962,00 

04 

Blusa de moletom unissex tamanho GG, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% algodão, 
com tolerância de variação de (+/- 5%), gramatura 310 
g/m², com tolerância de variação de (+/- 5%) cor azul-
marinho. Punhos, gola e barras deverão ser 
confeccionado em ribana tendo sua composição de 
48,5% poliéster, 48,5% algodão e 3% elastano, com 
gramatura de 350 g/m² na cor azul-marinho, tendo 
como largura acabada de 5 cm (punho e barra) e gola 

100 Un 49,62 4.962,00 
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com largura de 2 cm acabada, em máquina overloque. 
Com bolsos tipo canguru na mesma cor e tecido do 
corpo. Na parte interna do degolo traseira deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça, composição do tecido 
e instrução de lavagem. A blusa deve estar embalada 
individualmente, limpa e íntegra, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

 
LOTE 02 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

50 Un 42,59 2.129,50 

02 

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

100 Un 42,59 4.259,00 

03 

Calças de moletom unissex tamanho G, de tecido 
flanelado na composição 50% poliéster, 50% algodão, 
com tolerância de variação de (+/- 5%), gramatura 310 
g/m², com tolerância de variação de (+/- 5%) cor azul-
marinho. Calça reta; com elástico e cordão na cintura; 
bainha na reta. Bolso chapado no traseiro. Na parte 

100 Un 42,59 4.259,00 
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interna traseira deverá ser costurado uma etiqueta, 
com informações do fabricante, numeração da peça, 
composição do tecido e instrução de lavagem. A calça 
deve estar embalada individualmente, limpa e íntegra, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

04 

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

100 Un 42,59 4.259,00 

 
LOTE 03 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

100 Par 8,33 833,00 

02 

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

100 Par 8,83 883,00 

 
LOTE 04 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

100 Un 11,09 1.109,00 
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02 

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

100 Un 11,09 1.109,00 

03 

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

100 Un 11,09 1.109,00 

04 

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

100 Un 11,09 1.109,00 

 
LOTE 05 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

100 Un 22,86 2.286,00 

02 

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

100 Un 22,86 2.286,00 
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isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

03 

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

100 Un 22,86 2.286,00 

04 

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

100 Un 22,86 2.286,00 

 
LOTE 06 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

50 Un 17,10 855,00 

02 

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

50 Un 20,10 1.005,00 

03 
Sutiã reforçado, confeccionado em tecido 100% 
algodão; sem arco e sem bojo, modelo taça inteira; 50 Un 20,10 1.005,00 
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lateral larga e alça média; cós e alça em elástico; 
fechamento traseiro. Tamanho 42, na cor bege. O sutiã 
deverá vir com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 
tecido. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

04 

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

50 Un 20,10 1.005,00 

 
LOTE 07 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

25 Un 21,25 531,25 

02 

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

50 Un 21,25 1.062,50 

03 

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

50 Un 21,26 1.063,00 

04 

Camiseta manga curta unissex na cor cinza claro; tam. 
GG; gola careca; composta de tecido 67% poliéster 
33% viscose; com etiqueta, com informações do 
fabricante, numeração da peça e composição do 

50 Un 21,26 1.063,00 
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tecido. Embalada individualmente; limpa e íntegra, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

LOTE 08 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 Un 22,85 457,00 

02 

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

20 Un 22,85 457,00 

03 

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

20 Un 22,85 457,00 

 
LOTE 09 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Valor Total 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

57

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreQuarta-feira, 03 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1115

Un 

01 

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

20 Un 8,51 170,20 

02 

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

20 Un 8,51 170,20 

03 

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

20 Un 8,51 170,20 

 
LOTE 10 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 Un 10,94 218,80 

02 

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

20 Un 10,94 218,80 

03 
Body para bebê; confeccionado em tecido 100% 
algodão; manga curta; com abertura de botões de 20 Un 10,94 218,80 
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pressão entre as pernas; Tamanho G; várias cores, 
podendo ter estampas delicadas e claras; etiqueta com 
tamanho, composição e instruções de lavagem e 
identificação da confecção. Embalado individualmente, 
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

04 

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

20 Un 15,13 302,60 

05 

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

20 Un 15,13 302,60 

06 

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

20 Un 15,13 302,60 

 
LOTE 11 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 

36,63 732,60 
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02 

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

20 Un 36,63 732,60 

03 

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

20 Un 36,63 732,60 

 
LOTE 12 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 Par 3,57 71,40 

02 

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

20 Par 3,57 71,40 

03 

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

30 Par 3,57 107,10 

04 

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

30 Par 8,35 250,50 

 
LOTE 13 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 
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01 

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

10 
 
 

Un 
 
 

64,30 643,00 

02 

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

10 Un 64,30 643,00 

03 

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

10 Un 64,40 644,00 

04 

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

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

05 

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

10 Un 64,40 644,00 

06 

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

10 Un 64,40 644,00 

07 

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

10 Un 64,40 644,00 

08 

Conjuntos de moletom infantil unissex, flanelado, 
tamanho 16; composto de tecido 50% poliéster, 50% 
algodão, com tolerância de variação de (+/- 5%); calça 
com bolso traseiro, cós com elástico, bainha na reta; 
blusa com capuz, com punho na manga e na cintura; 
cor: azul-marinho. Na parte interna deverá ser 
costurado uma etiqueta, com informações do 

10 Un 64,40 644,00 
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fabricante, numeração da peça, composição do tecido 
e instrução de lavagem. Embalado individualmente, 
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

 
LOTE 14 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 

19,32 386,40 

02 

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

30 Un 19,32 579,60 

03 

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

30 Un 19,32 579,60 

04 

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

30 Un 19,32 579,60 

 
LOTE 15 
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Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

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

20 Un 13,33 266,60 

02 

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

30 Un 13,33 399,90 

03 

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

30 Un 13,33 399,90 

04 

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

30 Un 13,33 399,90 

 
LOTE 16 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

Camiseta manga curta unissex; tamanho 04; em malha 
penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na cor 

20 Un 21,56 431,20 
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cinza claro. Na parte interna deverá ser costurado uma 
etiqueta, com informações do fabricante, numeração 
da peça, composição do tecido e instrução de 
lavagem. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

02 

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

20 Un 21,56 431,20 

03 

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

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,56 471,20 

04 

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

20 Un 23,56 471,20 

 
LOTE 17 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 
Camiseta manga longa unissex; tamanho 04; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 20 Un 21,66 433,20 
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acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na cor 
cinza claro. Na parte interna deverá ser costurado uma 
etiqueta, com informações do fabricante, numeração 
da peça, composição do tecido e instrução de 
lavagem. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

02 

Camiseta manga longa unissex; tamanho 08; em 
malha penteada 100% algodão, gola redonda com 
acabamento em ribana e o punho da manga em 
acabamento ribana no comprimento da manga; na cor 
cinza claro. Na parte interna deverá ser costurado uma 
etiqueta, com informações do fabricante, numeração 
da peça, composição do tecido e instrução de 
lavagem. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Un 21,66 433,20 

03 

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

20 Un 24,33 486,60 

04 

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

20 
 
 
 

Un 
 
 
 

24,33 486,60 

 
LOTE 18 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 
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01 

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

20 Un 24,63 492,60 

02 

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

20 Un 24,63 492,60 

03 

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

20 Un 26,63 532,60 

04 

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

20 Un 26,63 532,60 

Assinatura: 16/12/2020 Vigência: 15/12/2021 
 
PROCESSO: 092/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2021 – ATA DE REGISTRO: 115/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual contratação futura de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos equipamentos Registradores de 
Ponto Eletrônico (REP) instalados nas dependências da Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, incluindo suporte técnico e plantão técnico presencial, com fornecimento de peças e 
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outros materiais necessários à execução dos serviços, conforme edital. 
3TTECNOLOGIA COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA ME 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Global 

01 100 
unid. 

Registro de Preços para eventual contratação 
futura de empresa para prestação de serviços 
de manutenção corretiva, sob demanda, dos 
equipamentos Registradores de Ponto 
Eletrônico (REP) instalados nas dependências 
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
incluindo suporte técnico e plantão técnico 
presencial, com fornecimento de peças e outros 
materiais necessários à execução dos serviços, 
conforme especificações constantes do 
presente Termo de Referência. 
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Os REP's instalados na Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré possuem sensores 
biométricos, com impressora de recibo, 
conforme abaixo especificados; 
RELÓGIO DIRAL HENRY PRISMA SUPER 
FACIL ADVANCED - 100 unidades 
As peças utilizadas deverão ser originais; 
A contratada deverá assumir inteira 
responsabilidade pelos equipamentos retirados 
eventualmente para conserto, 
responsabilizando-se pelo transporte e guarda; 
Os serviços deverão ser executados por 
técnicos especializados, devidamente 
habilitados; 

R$ 
234,06 

R$ 
23.406,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/04/2021 
 
PROCESSO: 093/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 050/2021 – ATA DE REGISTRO: 108/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de pedras tipo mosaico 
português, conforme edital. 
HIGOR DE JESUS CORTES ME 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 37 m³ Pedra tipo mosaico português na cor 
amarela. 

R$ 1.110,00 R$ 
41.070,00 

02 75 m³ Pedra tipo mosaico português na cor preta. R$ 1.000,00 R$ 
75.000,00 

03 37 m³ Pedra tipo mosaico português na cor rose. R$ 998,00 R$ 
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36.926,00 
04 37 m³ Pedra tipo mosaico português na cor 

branca. 
R$ 1.000,00 R$ 

37.000,00 
Valor Global do Lote: R$ 189.996,00 (cento e oitenta e nove mil novecentos e 
noventa e seis reais). 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 13 m³ Pedra tipo mosaico português na cor 
amarela. 

R$ 1.110,00 R$ 
14.430,00 

02 25 m³ Pedra tipo mosaico português na cor preta. R$ 1.000,00 R$ 
25.000,00 

03 13 m³ Pedra tipo mosaico português na cor rose. R$ 998,00 R$ 
12.974,00 

04 13 m³ Pedra tipo mosaico português na cor 
branca. 

R$ 1.000,00 R$ 
13.000,00 

Valor Global do Lote: R$ 65.404,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e quatro 
reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 15/04/2021 
 
PROCESSO: 077/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2021 – ATA DE REGISTRO: 100/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de  materiais de higiene para 
atender os equipamentos da Semads, conforme edital. 
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 120 
pcts. 

Algodão hidrófilo 100gr, algodão tipo 
hidrófilo, apresentação em mantas, 
material alvejado, purificado, isento de 
impurezas, características adicionais 
enrolado em papel apropriado, tipo 
embalagem individual, peso 100g. 

R$ 7,14 R$ 856,80 

02 250 
unid. 

Aparelho de barbear descartável, tipo 
lâmina descartável, material lâmina aço, 
com no mínimo 02 lâminas, material cabo 
de plástico, anatômico, com estrias de 
borracha, com fita lubrificante. 

R$ 2,60 R$ 650,00 

03 100 
unid. 

Creme hidratante corporal, fragrância 
feminina suave, embalagem plástica, 
contendo no mínimo 200ml, 
dermatologicamente testado. 

R$ 5,90 R$ 590,00 
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04 100 tub. Creme preventivo para assadura, creme 
hidratante, para prevenção de assadura, 
composto de óxido de zinco, bisnaga com 
no mínimo 45g. 

R$ 17,24 R$ 1.724,00 

05 60 unid. Espuma de barbear 150g, creme de 
barbear, em espuma, peso mínimo 150gr, 
embalado em tubo alumínio com aplicador. 

R$ 13,11 R$ 786,60 

06 80 unid. Gel para cabelos, gel fixador para cabelos, 
sem álcool, em embalagem plástica, 
contendo no mínimo 250g. 

R$ 3,99 R$ 319,20 

07 100 cxs. Hastes flexíveis descartáveis com pontas 
de algodão, caixa com 75 unidades. 

R$ 1,59 R$ 159,00 

08 30 unid. Pente fino para cabelos, para tratamento 
de lêndeas e piolhos, dentes de aço, 
embalado individualmente. 

R$ 18,94 R$ 568,20 

09 50 unid. Protetor solar, fps 50, alta proteção UVA e 
UVB, para todos os tipos de pele, 
frasco/bisnaga com no mínimo 110ml. 

R$ 14,00 R$ 700,00 

10 50 frs. Repelente para pele, em loção hidratante, 
uso adulto e infantil, a base de água, 
proteção contra picadas de mosquitos, 
pernilongos, borrachudos e muriçocas, 
frasco contendo no mínimo 100ml. 

R$ 15,99 R$ 799,50 

11 80 unid. Talco antisséptico, embalado em frasco 
plástico contendo no mínimo 100g. 

R$ 5,32 R$ 425,60 

Valor Global do Lote: R$ 7.578,90 (sete mil quinhentos e setenta e oito reais e 
noventa centavos). 
 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 1.200 unid. Fralda infantil tamanho G, fralda 
descartável infantil, anatômico, médio, 
atóxico, impermeável, tamanho G. 

R$ 0,70 R$ 840,00 

02 900 unid. Fralda infantil tamanho M, fralda 
descartável infantil, anatômico, médio, 
atóxico, impermeável, tamanho M. 

R$ 0,60 R$ 540,00 

03 1.200 unid. Fralda infantil tamanho XG, fralda 
descartável infantil, anatômico, médio, 
atóxico, impermeável, tamanho XG. 

R$ 0,78 R$ 936,00 

04 600 unid. Fralda infantil tamanho XXG, fralda 
descartável infantil, anatômico, médio, 
atóxico, impermeável, tamanho XXG. 

R$ 0,96 R$ 576,00 

Valor Global do Lote: R$ 2.892,00 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais). 
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VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 15/04/2021 
 
PROCESSO: 077/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2021 – ATA DE REGISTRO: 099/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de  materiais de higiene 
para atender os equipamentos da Semads, conforme edital. 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 300 
unid. 

Creme dental adulto, creme dental, uso 
adulto, contendo no mínimo 90g. 

R$ 2,50 R$ 750,00 

02 100 
unid. 

Creme dental infantil, creme dental, uso 
infantil, contendo no mínimo 50g. 

R$ 3,90 R$ 390,00 

03 350 
unid. 

Creme para cabelos normais, tipo 
condicionador, uso adulto, em embalagem 
contendo no mínimo 350ml. 

R$ 7,40 R$ 2.590,00 

04 100 frs. Desodorante aerossol masculino, 
antitranspirante, em aerossol, masculino, 
embalado em frasco contendo no mínimo 
150ml. 

R$ 7,10 R$ 710,00 

05 100 frs. Desodorante aerossol feminino, 
antitranspirante, em aerossol, feminino, 
embalado em frasco contendo no mínimo 
150ml. 

R$ 7,20 R$ 720,00 

06 100 
unid. 

Desodorante roll-on masculino, 
antitranspirante, tipo roll-on, fragrância 
masculina, até 48 horas de proteção, em 
frasco plástico, contendo no mínimo 50ml, 
dermatologicamente testado. 

R$ 6,67 R$ 667,00 

07 100 
unid. 

Desodorante roll-on feminino, 
antitranspirante, tipo roll-on, fragrância 
feminina, até 48 horas de proteção, em 
frasco plástico, contendo no mínimo 50ml, 
dermatologicamente testado. 

R$ 5,70 R$ 570,00 

08 100 frs. Enxaguante bucal, antisséptico bucal, 
sabor menta, volume de 500ml. 

R$ 13,40 R$ 1.340,00 

09 60 unid. Fio dental 50m, encerado, resistente, rolo 
com 50m, embalado individualmente. 

R$ 8,25 R$ 495,00 

10 350 
unid. 

Shampoo adulto para todos os tipos de 
cabelos, em embalagem de no mínimo 
350ml. 

R$ 4,30 R$ 1.505,00 

11 100 frs. Shampoo infantil, sem álcool, que não irrite 
os olhos, uso infantil, para todos os tipos 
de cabelos, embalagem plástica, contendo 
no mínimo 200ml. 

R$ 6,80 R$ 680,00 
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Valor Global do Lote: R$ 10.417,00 (dez mil quatrocentos e dezessete reais). 
 
LOTE 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 50 pcts. Compressa de gaze, compressa cirúrgica 
de gaze hidrofila, 100% algodão, pacote 
com 10 unid. 

R$ 1,26 R$ 63,00 

02 50 cxs. Curativo tradicional, curativo adesivo 
essencial para tratamento de pequenas 
feridas, com furos para respiração da pele, 
caixa com no mínimo 30 unid. 

R$ 6,71 R$ 335,50 

03 50 unid. Esparadrapo fita adesiva cirúrgica estreita, 
impermeável bege, tamanho de 2,5cm x 
4,5m. 

R$ 3,90 R$ 195,00 

Valor Global do Lote: R$ 593,50 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta 
centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 15/04/2021 
 
PROCESSO: 142/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 076/2021 – ATA DE REGISTRO: 243/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento e instalação futura de placas 
categoria oficial padrão Mercosul para veículos e motocicletas oficiais do município , 
conforme edital. 
IAGO ANTÔNIO ALENCAR COSTA ME 
 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 100 pares Placas para veículos, padrão MERCOSUL 
(oficial), 40 cm de comprimento por 13 cm de 
largura, de acordo com a resolução nº 748 - 
30/11/2018 - CONTRAN. 

R$ 150,00 R$ 
15.000,00 

02 10 unid. Placas para motocicleta, padrão MERCOSUL 
(oficial), 0,20 cm de comprimento por 0,20 cm 
de largura, de acordo com a resolução nº 748 - 
30/11/2018 - CONTRAN.  

R$ 70,00 R$ 700,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 19/07/2021 
 
PROCESSO: 242/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 139/2021 – ATA DE REGISTRO: 242/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de instrumentos médicos 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 100 Unid. PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM - 
Produto confeccionado em aço inoxidável, 

R$ 16,90 R$ 
1.690,00 



 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.

72

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreQuarta-feira, 03 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1115

embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

02 100 Unid. PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM - 
Produto confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 15,60 R$ 
1.560,00 

03 100 Unid. PINÇA DISSEÇÃO 14 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 13,70 R$ 
1.370,00 

04 100 Unid. PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 
CM - Produto confeccionado em aço 
inoxidável, embalada individualmente 
constando os dados de identificação, 
procedência, marca e fabricante. Deverá 
possuir registro no Ministério da Saúde e 
fabricados de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade. Seguindo as 
normas da ABNT e demais normas atuais 
vigentes. Garantia de no mínimo 5 anos 
contra defeitos de fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 15,60 R$ 
1.560,00 

05 100 Unid. PINÇA KELLY RETA 14 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 

R$ 23,20 R$ 
2.320,00 
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embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

06 100 Unid. PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 23,40 R$ 
2.340,00 

07 100 Unid. PINÇA KOCHER CURVA 14 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 41,00 R$ 
4.100,00 

08 100 Unid. PINÇA KOCHER RETA 14 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 31,80 R$ 
3.180,00 

09 100 Unid. PINÇA HARTMANN CURVA MOSQUITO 
12 CM - Produto confeccionado em aço 

R$ 26,80 R$ 
2.680,00 
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inoxidável, embalada individualmente 
constando os dados de identificação, 
procedência, marca e fabricante. Deverá 
possuir registro no Ministério da Saúde e 
fabricados de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade. Seguindo as 
normas da ABNT e demais normas atuais 
vigentes. Garantia de no mínimo 5 anos 
contra defeitos de fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

10 100 Unid. PINÇA HARTMANN RETA MOSQUITO  12 
CM - Produto confeccionado em aço 
inoxidável, embalada individualmente 
constando os dados de identificação, 
procedência, marca e fabricante. Deverá 
possuir registro no Ministério da Saúde e 
fabricados de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade. Seguindo as 
normas da ABNT e demais normas atuais 
vigentes. Garantia de no mínimo 5 anos 
contra defeitos de fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 22,85 R$ 
2.285,00 

11 100 Unid. PINÇA PEAN RETA 16 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 38,90 R$ 
3.890,00 

12 100 Unid. TESOURA CIRURGICA MAYO STILLE 15 
CM RETA - Produto confeccionado em aço 
inoxidável, embalada individualmente 
constando os dados de identificação, 
procedência, marca e fabricante. Deverá 
possuir registro no Ministério da Saúde e 
fabricados de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade. Seguindo as 
normas da ABNT e demais normas atuais 
vigentes. Garantia de no mínimo 5 anos 
contra defeitos de fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 35,10 R$ 
3.510,00 

13 100 Unid. TESOURA CIRURGICA SPENCER RETA 
12 CM - Produto confeccionado em aço 

R$ 26,90 R$ 
2.690,00 
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inoxidável, embalada individualmente 
constando os dados de identificação, 
procedência, marca e fabricante. Deverá 
possuir registro no Ministério da Saúde e 
fabricados de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade. Seguindo as 
normas da ABNT e demais normas atuais 
vigentes. Garantia de no mínimo 5 anos 
contra defeitos de fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

14 100 Unid. TESOURA IRIS 12 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 23,90 R$ 
2.390,00 

15 100 Unid. TESOURA METZEMBAU RETA 12 CM - 
Produto confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 37,90 R$ 
3.790,00 

16 100 Unid. TESOURA PONTA ROMBA ROMBA 15 CM 
-Produto confeccionado em aço inoxidável, 
embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

R$ 36,00 R$ 
3.600,00 

17 100 Unid. PORTA AGULHA MAYO 16 CM - Produto 
confeccionado em aço inoxidável, 

R$ 25,00 R$ 
2.500,00 
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embalada individualmente constando os 
dados de identificação, procedência, marca 
e fabricante. Deverá possuir registro no 
Ministério da Saúde e fabricados de acordo 
com os Padrões Internacionais de 
Qualidade. Seguindo as normas da ABNT e 
demais normas atuais vigentes. Garantia 
de no mínimo 5 anos contra defeitos de 
fabricação.  
Unidade de Referência: UNIDADE  

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 19/07/2021 
 
PROCESSO: 218/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 122/2021 – ATA DE REGISTRO: 228/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de bolsas de 
colostomia/ileostomia e urostomia para atender pacientes do programa de ostomia, CASE 
e mandado judicial, conforme edital. 
COLOPLAST DO BRASIL LTDA 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 397 Kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 38 MM – Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 38 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 35,00 R$ 13.895,00 

02 397 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 45 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 19,90 R$ 7.900,30 

03 360 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ R$ 25,00 R$ 9.000,00 
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ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS  COM 
PLACA SINTÉTICA 57 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 57 mm,  opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

04 360 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 70 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 70 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 26,40 R$ 9.504,00 

05 2.250 Unid. BOLSA PARA COLOSTOMIA 
RECORTÁVEL E DRENÁVEL 19 A 64 MM – 
Bolsa para colostomia para adultos, 
recortável, drenável, descartável, feita em 
plástico atóxico, transparente, formato 
retangular, com bordas devidamente 
seladas, isenta de furos, emendas ou 
qualquer outro defeito prejudicial à sua 
finalidade, com barreira de resina sintética e 
adesivo microporoso de 3ª (terceira) 
geração com diâmetro aproximado de 19 
(dezenove) mm a 64 (sessenta e quatro) 
mm, hipoalergênico, confeccionada com no 
mínimo 2 películas plásticas e tela protetora 
de poliéster não tecido ou em plástico 
microperfurado que permita a respiração da 
pele, acompanha clip para fechamento da 
bolsa . 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 17,40 R$ 39.150,00 

06 450 Unid. BOLSA COLOSTOMIA FECHADA 
DESCARTÁVEL OPACA 19 A 64 MM - 
Bolsa para colostomia, fechada, 
descartável, feita em plástico atóxico, 
opaca, formato retangular, com bordas 

R$ 18,60 R$ 8.370,00 
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devidamente seladas, isentas de furo, 
emendas ou qualquer outro defeito 
prejudicial ‘a sua finalidade, com barreira de 
resina sintética e adesivo microporoso de 3º 
geração, com diâmetro aproximado de 19 a 
64 mm, hipoalergênica, confeccionada com 
no mínimo 2 películas e tela protetora de 
poliéster não tecido que permita a 
respiração da pele. 
Unidade de Referência: Unidades  

07 450 Kit KIT DE PLACA E BOLSA PARA 
UROSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS 
FLEXÍVEL , OPACA , DRENAGEM 45 MM  
Kit de placa e bolsa para urostomia, 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele, silencioso, com válvula anti-refluxo . 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 25,40 R$ 11.430,00 

08 37 Frs. PÓ PROTETOR DE PELE – Pó protetor de 
pele, granular, higroscópica, fino, que adere 
ás áreas úmidas de modo formar uma 
barreira protetora, protege a pela de 
irrigações causadas por fluentes, composto 
por gelatina, pectina e carboximetilcelulose 
sódica. 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 30,00 R$ 1.110,00 

09 150 Unid. PASTA BARREIRA PROTETORA SEM 
ALCOOL – BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL - 
Cod 12050 - Barreira protetora de pele em 
forma de pasta para o cuidado de estomas 
intestinais e urinários composta de estireno-
isopreno-estireno (SIS), borracha de 
isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), 
dióxido de silício coloidal, óleo mineral, 
pectina, gelatina, carboximetilcelulose 
sódica (CMC), dióxido de titânio, 
metilparabeno e etilparabeno. Indicada para 
o preenchimento de cavidades e dobras 
cutâneas ao redor do estoma, assegurando 
um ajuste preciso entre o estoma e a base 
adesiva e protegendo a pele do efluente do 
estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. 
Acondicionado em tubo de 60 g embalado 
invididualmente em caixa com 1 unidade 

R$ 88,50 R$ 13.275,00 
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com aplicador. MARCA/FABRICANTE : 
COLOPLST RMS : 12050 – EMBALAGEM 
:CAIXA COM 1UNIDADES . 
* PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 
Unidade de Referência: unidade  

10 75 Unid. KIT DE PLACA E BOLSA PARA 
ILEOSTMIA/COLOSTOMIA, convexa placa 
de resina sintética de /15 A 43 mm, opaca, 
com adesivo microporoso, hipoalergênico, 
drenável, com acoplamento hermético, 
composta de duas películas plásticas não 
aderente e uma tela protetora de poliéster 
não tecido ou plástico micro perfurado que 
permita a transpiração da pele.  
* Unidade de referência: kit com 2 unidades. 

R$ 47,00 R$ 3.525,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

12 133 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 45 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 19,90 R$ 2.646,70 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 07/07/2021 
 
PROCESSO: 218/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 122/2021 – ATA DE REGISTRO: 230/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de bolsas de 
colostomia/ileostomia e urostomia para atender pacientes do programa de ostomia, CASE 
e mandado judicial, conforme edital. 
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EPP 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

13 120 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS  COM 
PLACA SINTÉTICA 57 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 

R$ 25,16 R$ 3.019,20 
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sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 57 mm,  opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

14 120 kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 70 MM - Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 70 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 26,43 R$ 3.171,60 

15 750 Unid. BOLSA PARA COLOSTOMIA 
RECORTÁVEL E DRENÁVEL 19 A 64 MM – 
Bolsa para colostomia para adultos, 
recortável, drenável, descartável, feita em 
plástico atóxico, transparente, formato 
retangular, com bordas devidamente 
seladas, isenta de furos, emendas ou 
qualquer outro defeito prejudicial à sua 
finalidade, com barreira de resina sintética e 
adesivo microporoso de 3ª (terceira) 
geração com diâmetro aproximado de 19 
(dezenove) mm a 64 (sessenta e quatro) 
mm, hipoalergênico, confeccionada com no 
mínimo 2 películas plásticas e tela protetora 
de poliéster não tecido ou em plástico 
microperfurado que permita a respiração da 
pele, acompanha clip para fechamento da 
bolsa . 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 17,40 R$ 13.050,00 

16 150 Unid. BOLSA COLOSTOMIA FECHADA 
DESCARTÁVEL OPACA 19 A 64 MM - 
Bolsa para colostomia, fechada, 
descartável, feita em plástico atóxico, 
opaca, formato retangular, com bordas 
devidamente seladas, isentas de furo, 
emendas ou qualquer outro defeito 
prejudicial ‘a sua finalidade, com barreira de 

R$ 18,60 R$ 2.790,00 
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resina sintética e adesivo microporoso de 3º 
geração, com diâmetro aproximado de 19 a 
64 mm, hipoalergênica, confeccionada com 
no mínimo 2 películas e tela protetora de 
poliéster não tecido que permita a 
respiração da pele. 
Unidade de Referência: Unidades  

17 150 Kit KIT DE PLACA E BOLSA PARA 
UROSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS 
FLEXÍVEL , OPACA , DRENAGEM 45 MM  
Kit de placa e bolsa para urostomia, 
drenável, sistema 2 peças, placa de resina 
sintética de 45 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele, silencioso, com válvula anti-refluxo . 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 25,49 R$ 3.823,50 

19 50 Unid. PASTA BARREIRA PROTETORA SEM 
ALCOOL – BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL - 
Cod 12050 - Barreira protetora de pele em 
forma de pasta para o cuidado de estomas 
intestinais e urinários composta de estireno-
isopreno-estireno (SIS), borracha de 
isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), 
dióxido de silício coloidal, óleo mineral, 
pectina, gelatina, carboximetilcelulose 
sódica (CMC), dióxido de titânio, 
metilparabeno e etilparabeno. Indicada para 
o preenchimento de cavidades e dobras 
cutâneas ao redor do estoma, assegurando 
um ajuste preciso entre o estoma e a base 
adesiva e protegendo a pele do efluente do 
estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. 
Acondicionado em tubo de 60 g embalado 
invididualmente em caixa com 1 unidade 
com aplicador. MARCA/FABRICANTE : 
COLOPLST RMS : 12050 – EMBALAGEM 
:CAIXA COM 1UNIDADES . 
* PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 
Unidade de Referência: unidade  

R$ 88,50 R$ 4.425,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 07/07/2021 
 
PROCESSO: 218/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 122/2021 – ATA DE REGISTRO: 229/2021 
OBJETO: registro de preço para eventual fornecimento futuro de bolsas de 
colostomia/ileostomia e urostomia para atender pacientes do programa de ostomia, CASE 
e mandado judicial, conforme edital. 
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HOSPEC HOSPITALAR LTDA ME 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

11 133 Kit PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ 
ILEOSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS COM 
PLACA SINTÉTICA 38 MM – Kit de placa e 
bolsa para colostomia/ileostomia drenável, 
sistema 2 peças, placa de resina sintética 
de 38 mm, opaca, com adesivo 
microporoso, hipoalergênico, drenável, com 
acoplamento hermético, composta de duas 
películas plásticas não aderente e uma tela 
protetora de poliéster não tecido ou plástico 
micro perfurado que permita a transpiração 
da pele. 
Unidade de Referência: kit 2 peças . 

R$ 39,78 R$ 5.290,74 

18 13 Frs. PÓ PROTETOR DE PELE – Pó protetor de 
pele, granular, higroscópica, fino, que adere 
ás áreas úmidas de modo formar uma 
barreira protetora, protege a pela de 
irrigações causadas por fluentes, composto 
por gelatina, pectina e carboximetilcelulose 
sódica. 
Unidade de Referência: Unidades  

R$ 70,00 R$ 910,00 

20 25 Unid. KIT DE PLACA E BOLSA PARA 
ILEOSTMIA/COLOSTOMIA, convexa placa 
de resina sintética de /15 A 43 mm, opaca, 
com adesivo microporoso, hipoalergênico, 
drenável, com acoplamento hermético, 
composta de duas películas plásticas não 
aderente e uma tela protetora de poliéster 
não tecido ou plástico micro perfurado que 
permita a transpiração da pele.  
* Unidade de referência: kit com 2 unidades. 

R$ 53,85 R$ 1.346,25 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 07/07/2021 
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Atos Administrativos Outros atos administrativos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
 
 

Interessado (s) Aline Ferreira dos Santos, Ana Paula Fernandes, Flávio Pires de Oliveira, Jean Rosa Costa, Már-
cio Roque Ferreira da Silva. 

Protocolo (s) 13383/21, 13381/21, 13380/21, 13382/21, 13379/21.
Processo nº 320/2021

Assunto Requerimentos – pedidos diversos – p.p. Marcelo Henrique Costa de Oliveira

Data 26/10/2021

Considerando as informações constantes as fls. 17,
Considerando após melhor análise dos pedidos,
Considerando  que a Administração poderá rever seus atos em qualquer tempo, 

Quanto aos pedidos  de fls  . 02 a 16:  

Fichas Financeiras: Indefiro, por se tratar de relatório unilateral da municipalidade, os requerentes deverão pro-
ceder a emissão dos respectivos holerites, disponibilizado na web, acessando seus comprovantes quantas vezes
forem necessárias, junto ao sistema https://tecnologia.avare.sp.gov.br/,  lembrando que a “senha” é pessoal e in-
transferível.

Concessão de Letras : Não consta emissão de ato  regulamentador (Decreto Municipal);

Fornecimento das cópias de Avaliação de Desempenho:  Indefiro, por tratar-se de documentos sigilosos, tendo
em vista o fato por ausência de procuração com poderes específicos, além, de falta de especificação do documen-
to pleiteado e falta de fundamentação do interesse pelo mesmo.

Fornecimento do Prontuário do Servidor : Indefiro, por se tratar de documento pessoal sigiloso e registros do-
cumental da vida funcional dos servidores da Prefeitura. Informe-se ao requerente que poderá ser fornecida atra-
vés de certidão funcional, situação desses servidores, através de requerimento próprio, contendo a finalidade de
maneira clara e objetiva, para melhor entendimento da área que expedirá o referido documento, respeitando -se os
termos do Decreto Municipal nº 4.582, de 08 de setembro de 2016, que dispõe sobre o acesso a âmbito da Admi-
nistração Pública Municipal e da Lei 13709/2018.

Relatório de horas extras nos últimos 05 anos: Indefiro; as informações pleiteadas já constam do holerite, cujo
acesso poderá ser emitido quantas vezes forem necessárias, junto ao sistema https://tecnologia.avare.sp.gov.br/,
lembrando que a “senha” é pessoal e intransferível.

Informe-se aos interessados. Publique-se 

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

Rua Rio Grande do Sul, nº 1810 – 2º andar – administracao@avare.sp.gov.br – fone : 37112582
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Outros Atos

MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ         
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006546/2021 
Data 03/11/2021 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

20.000,00
COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

040100.0413170042251
339039000000

0000169
0111000

TOTAL: 20.000,00

Suplementação: R$ 20.000,00 (vinte  mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

10.000,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0111000339036000000

020400.04062700326100000081

10.000,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

020400.04062700326100000082

TOTAL: 20.000,00

DAYANE PAES SILVA
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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