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Decreto n.º 7.068, de 11 de novembro de 2022.
(Declara Hóspede Oﬁcial do
Município o Sr. Sérgio Minniti
Igreja e sua esposa Eliane Canto
Igreja).
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da
Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Decreta:Artigo 1º - Ficam declarados Hóspedes Oﬁciais do
Município de Avaré, o Sr. Sérgio Minniti Igreja, Governador
do Distrito 4.621 do Rotary Internacional, e sua esposa, a
Sra. Eliane Canto Igreja, Coordenadora Distrital, quando de
suas visitas em nossa cidade, no dia 18 de novembro de
2022.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de
novembro de 2022.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
...........................................................................................................

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e 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 Dieta Enteral e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento de
demanda da Secretaria da Saúde.
Fornecedor: Papa Doce Comércio de Produtos em Geral
Ltda.
Empenho(s): 21964/2022
Valor: R$ 5.458,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
RoslindoWilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
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aquisição de material, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para uso nas Unidades de Saúde.
Fornecedor: Perola Importadora e Distribuidora
Hospitalar Eireli
Empenho(s): 21367/2022
Valor: R$ 2.172,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de leite ﬂuido e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para fornecimento aos cadastrados em
programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde.
Fornecedor: Realce Produtos Lácteos Ltda. EPP
Empenho(s): 21641/2022
Valor: R$ 10.922,40
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de copos descartáveis e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para utilização nas Unidades
de Saúde.
Fornecedor: Vida e Saúde Distribuidora de Material
Médico
Empenho(s): 21336/2022
Valor: R$ 3.120,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
...........................................................................................................

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
locação de tendas, gradil e fechamento físico e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para realização do
evento de escolha da Rainha da EMAPA 2022.
Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações
Temporárias Eireli
Empenho(s): 21879,21880/2022
Valor: R$ 11.370,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
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Isabel Cristina Cardoso
Secretária Municipal de Cultura
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 medicamentos e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento da Rede
Básica de Saúde.
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Empenho(s): 14684,21376/2022
Valor: R$ 4.092,60
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de Dieta Enteral e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades
da Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Nutriport Comercial Ltda.
Empenho(s): 21390,21391,21392,21393,21394/2022
Valor: R$ 23.200,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de dieta enteral e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender a pacientes
cadastrados no Programa Nutricional do município.
Fornecedor: AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli ME
Empenho(s):
21380,21381,21382,21395,21396,21397,/2022
Valor: R$ 50.925,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de Dieta/Suplementação Alimentar e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
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de paciente com Mandado Judicial.
Fornecedor: MB Comércio de Produtos Nutricionais e
Hospitalares Ltda. ME
Empenho(s): 21358,21383/2022
Valor: R$ 2.708,20
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
fornecimento de massa asfáltica e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para conservação de vias
públicas.
Fornecedor: Renova Asfaltos Pavimentação e Obras
Ltda.
Empenho(s): 17288/2022
Valor: R$ 15.529,80
Avaré, 16 de novembro de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de gasolina comum e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.
Fornecedor: Small Distribuidora de Derivados de
Petróleo Ltda.
Empenho(s): 21353/2022
Valor: R$ 23.200,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de óleo diesel S10 e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.
Fornecedor: Small Distribuidora de Derivados de
Petróleo Ltda.
Empenho(s): 21428/2022
Valor: R$ 65.300,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação
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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 medicamentos e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento dos
pacientes no Pronto Socorro.
Fornecedor: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.
Empenho(s): 19940/2022
Valor: R$ 800,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender aos pacientes
da Rede Básica de Saúde.
Fornecedor: Drogafonte Ltda.
Empenho(s): 21372/2022
Valor: R$ 3.996,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de material descartável e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender demanda do
Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Force Medical Distribuidora Eireli EPP
Empenho(s): 20102/2022
Valor: R$ 484,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de medicamentos, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender pacientes do
Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: CMH – Central de Medicamentos
Hospitalares Eireli
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Empenho(s): 19941/2022
Valor: R$ 2.912,40
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de medicamentos, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: L A dos Santos Distribuidora de
Medicamentos
Empenho(s): 21370/2022
Valor: R$ 1.244,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender pacientes da
Rede Básica Municipal.
Fornecedor: Dimaster Comércio de Prod. Hospitalares
Ltda.
Empenho(s): 21375/2022
Valor: R$ 841,50
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
recarga de extintores e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção na Secretaria de Saúde.
Fornecedor: Extintores Platinum Ltda. EPP
Empenho(s): 12954/2022
Valor: R$ 85,90
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
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da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
manutenção preventiva e corretiva de RX e tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Serv Imagem Paulistana Assist. Técnica
Ltda
Empenho(s): 17294/2022
Valor: R$ 4.743,98
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de medicamentos, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades
do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Inovamed Comércio de Medicamentos
Ltda.
Empenho(s): 19939/2022
Valor: R$ 3.016,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
fornecimento de passes de transporte coletivo e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda
Empenho(s): 3375/2022
Valor: R$ 43.512,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal
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 medicamentos e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender pacientes da
CASE.
Fornecedor: Alfa & Omega Comércio e Serviços Eireli
Empenho(s): 21348/2022
Valor: R$ 1.003,20
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
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Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justiﬁcar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
aquisição de óculos e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atender a pacientes cadastrados
através de Avaliação Social.
Fornecedor: CSS Distribuidora e Serviços Ltda.
Empenho(s): 19604/2022
Valor: R$ 1.700,00
Avaré, 16 de novembro de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
...........................................................................................................
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Outros Atos

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50

Exercício:

2022

DECRETO Nº 7067 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2568
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$90.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

90.000,00

Suplementação ( + )
07

01

01
470

07

01

10.122.1009.2016.0000
3.3.90.30.00
01
310 000

14
2670

21

01

GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

01
1843

REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE–GERAL

75.000,00
F.R.: 0 01

00

COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE
10.301.1012.2630.0000
3.3.90.39.00
01
310 000

10.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R.: 0 01
TESOURO
SAÚDE–GERAL

00

GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
04.128.8010.2447.0000
3.3.90.39.00
01
110 000

DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
GERAL

5.000,00
F.R.: 0 01

00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:
07

01

01

471

21

03

GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
10.122.1009.2016.0000
3.3.90.39.00
01
310 000

00

1852

REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
SAÚDE–GERAL

-85.000,00
F.R. Grupo:
0 01

00

-5.000,00
F.R. Grupo:
0 01

00

DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS
99.999.9999.9001.0000
9.9.99.99.00
01
110 000

PARA SUPLEMENTACOES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TESOURO
GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
Exercício:
46634168/0001-50

2022

DECRETO Nº 7067 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2568
Anulação ( - )

-90.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Licitações e Contratos

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 383/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 224/21 – ATA DE REGISTRO: 394/21
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras de escritório, ventilador,
projetor, caixa amplificadora e suporte de TV necessários para a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos
DETENTORA: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Item

Descrição

Qtde

Un.

Valor Unitário

Valor Total

01

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS;
concha dupla; revestidos em tecido
100% poliéster; na cor preta; espaldar
médio; com encosto medindo no mínimo
400 x 350 x 40 mm (l x a x e); e assento
medindo no mínimo 460 x 460 x 52 mm
(l x p x e); com braços reguláveis;
regulagem a gás de altura do assento;
tubo central em aço; proteção em capa
telescópica em polipropileno injetado;
base formada por 5 patas e rodízios
duplos de nylon; base em aço; com
acabamento em pintura eletrostática
epóxi po; na cor preta; com prazo de
garantia de no mínimo 12 meses.

30

Un.

R$ 389,90

R$ 11.697,00

02

CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO EM
TELA; com braços; concha dupla,
encosto em tela de polipropileno,
assento
em
madeira
compensada
multilaminada; com espessura mínima
de 12mm; revestidos em 100% pvc com
acabamento em pu; na cor preta;
estofamento em espuma injetada de
poliuretano com espessura mínima de
50mm; apresentando densidade de 45 a
55 kg/m3; espaldar alto; com encosto
medindo no mínimo (470x560)mm; e
assento
medindo
no
mínimo
(500x450)mm; regulagem a gás de
altura do assento; base formada por 05
patas com rodízios; acabamento em
pintura eletrostática com tinta pó; na cor
preta; com prazo de garantia de no
mínimo 12 meses.

15

Un.

R$ 600,00

R$ 9.000,00

06

VENTILADOR: de coluna; oscilante e
basculaste; diâmetro mínimo 50 cm;
hélice com mínimo 5 pás; com grade
metálica acabamento em epóxi; na cor
preta; potência mínima 135w; altura
regulável; peso mínimo 4.8kg; 127v; com

35

Un.

R$ 222,50

R$ 7.787,50
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prazo mínimo de garantia de 12 meses.
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 22/11/2.021
PROCESSO: 383/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 224/21 – ATA DE REGISTRO: 395/21
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras de escritório, ventilador,
projetor, caixa amplificadora e suporte de TV necessários para a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos
DETENTORA: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP
Item

Descrição

Qtde

Un.

Valor Unitário

Valor Total

03

CAIXA AMPLIFICADORA: conexões
bluetooth, usb, cartão de memória,
auxiliar e rádio fm; entrada de
microfone, alimentação bivolt 90 – 240v.

04

Un.

R$ 710,00

R$ 2.840,00

04

PROJETOR
MULTIMÍDIA:
bivolt;
conexões hdmi (video áudio, hdcp),
hnalog rgb / component video (d-sub),
composite video (rca), 1 pc áudio
(stereo mini jack) e vga; resolução alta.

05

Un.

R$ 3.360,00

R$ 16.800,00

SUPORTE DE TV: suporte articulado
12
com movimento vertical e horizontal:
articulação: horizontal: 90º; vertical: 15°;
compatibilidade: suporte compatível lcd,
plasma e led até 50"; peso sustentado:
40 kg; distância da parede: mínima de
5,6 cm e máxima de 61 cm; incluso:
parafusos de fixação; organizador de
cabos; manual e gabarito de instalação;
material: alumínio e aço-carbono.
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 22/11/2.021

Un.

R$ 128,00

R$ 1.536,00

05

PROCESSO: 430/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 249/21 – ATA DE REGISTRO: 074/22
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para
atender todas as Unidades pertencentes a Secretaria Municipal da Educação
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
EIRELI ME
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item
01

Descrição

Qtde

Água sanitária, desinfetante bactericida, 5.250
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

Un. Valor Unitário
Gal.

R$ 16,13

Valor Total
R$ 84.682,50
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na embalagem informação do produto e
do fabricante, data de fabricação,
validade, nº lote, nº do registro /
notificação na ANVISA MS.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada dos laudos de
ação
antimicrobiana
frente
aos
microorganismos staphylococcus aureus,
salmonella
choleraesuis,
laudo
de
determinação do percentual de cloro
ativo, laudo de determinação de PH
emitidos por laboratório credenciado pela
ANVISA.
02

Álcool etílico 70° INPM. Composição: 6.000
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.

Frs.

R$ 13,61

R$ 81.660,00

03

Álcool 46%: Álcool 46% é indicado para 7.500
limpeza em
geral de
superfíceis.
Embalagem em frasco plástico contendo
1 litro. Constar na embalagem informação
do produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ noyificação na ANVISA MS.

Frs.

R$ 13,13

R$ 98.475,00

04

Álcool gel 70º, com aloe vera, bactericida. 7.500
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE

Frs.

R$ 15,62

R$ 117.150,00
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JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada dos laudos de
ação
antimicrobiana
frente
aos
microorganismos staphylococcus aureus,
salmonella choleraesuis, pseudomonas
aeruginosa emitidos por laboratório
acreditado pela ANVISA.
05

Amaciante para roupas, na cor azul. 3.750
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Gal.

R$ 8,63

R$ 32.362,50

06

Cera incolor. Composição: agentes 1.875
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.

Gal.

R$ 55,09

R$ 103.293,75

07

Desinfetante para uso geral. Composição: 5.250
cloreto de alquil dimetil benzil amônio,

Gal.

R$ 22,95

R$ 120.487,50
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corante, nonilfenol etoxilado e veículo,
princípio ativo: cloreto de alquil dimetil
benzil amônio 0,2%, PH ± entre 5,5 a 8,
fragrância lavanda, embalado em galão
plástico resistente, contendo 5 litros.
Constar na embalagem informação do
produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) úteis, cópia autenticada dos laudos
de ação antimicrobiana frente aos
microorganismos staphylococcus aureus,
salmonella choleraesuis, pseudomonas
aeruginosa, laudo de determinação de
PH, laudo de determinação de teor de
tensoativos catiônicos, laudo teste de
irritação e corrosão cutânea emitidos por
laboratório acreditado pela ANVISA.
08

Detergente desengordurante com alta 3.000
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.

Gal.

R$ 73,53

R$ 220.590,00

09

Detergente líquido neutro para louça, PH 5.250
± 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

Gal.

R$ 30,42

R$ 159.705,00
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produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.
10

Hipoclorito
de
sódio.
Composição: 3.375
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Gal.

R$ 39,28

R$ 132.570,00

11

Inseticida aerosol, multinseticida a base 1.500
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 data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.

Frs.

R$ 15,02

R$ 22.530,00

12

Limpa vidros para limpeza de espelhos, 1.500
vidros, entre outros, sem embaçar,
composição: dodecil benzeno sulfonato

Frs.

R$ 5,48

R$ 8.220,00
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de
sódio,
estabilizante,
umectante,
corante, butilglicol, solvente, sequestrante
e veiculo, 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 fliptop. Constar na embalagem informação
do produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.
13

Limpador
desengordurante
para 3.000
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.

Frs.

R$ 12,06

R$ 36.180,00

14

Limpador multiuso, produto 4 em 1 9.000
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Frs.

R$ 5,61

R$ 50.490,00
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15

Lustra
móveis.
Composição:
ceras 1.125
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 200 ml. Constar na
embalagem: informação do produto e do
fabricante, data de fabricação, validade,
nº lote, nº do registro / notificação na
ANVISA MS.

Frs.

R$ 5,26

R$ 5.917,50

16

Odorizador de ar. Propriedades físico- 2.250
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 0,87g/cm3 taxa de
liberação 70 a 110 g/minuto, frasco de
360 ml. Composição: Alcool etilico,
antioxidante, conservante, fragrância,
veiculo
e
propelente.
Constar
na
embalagem informação do produto e do
fabricante, data de fabricação, validade,
nº lote, nº do registro / notificação na
ANVISA MS.

Frs.

R$ 16,04

R$ 36.090,00

17

Pedra Sanitária, fragrâncias suave, 1.500
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.

Un.

R$ 2,71

R$ 4.065,00

18

Sabão em barra neutro 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

Pcte
.

R$ 13,79

R$ 10.342,50

750
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 2.250
sódio. Acondicionado em sache 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.

Pcte
.

R$ 12,97

R$ 29.182,50

20

Sabão em pó com enzimas, para lavagem 5.250
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.

Cx.

R$ 14,57

R$ 76.492,50

21

Saponáceo
cremoso.
Composição: 2.250
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

Frs.

R$ 7,72

R$ 17.370,00
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produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.
22

Sabonete líquido perolado. Composição: 2.250
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada dos laudos de
sensibilização cutânea emitidos por
laboratório acreditado pela ANVISA.

Gal.

R$ 46,48

R$ 104.580,00

Valor Global Lote 01: R$ 1.552.436,25 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)
LOTE 02 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

01

Bota branca borracha com cabedal em
borracha, 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.
Tamanhos
(Numeração): 36 ao 43.

600

02

Luva de látex 100% natural, forrada, com 2.250
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,

Un. Valor Unitário

Valor Total

Par

R$ 49,40

R$ 29.640,00

Par

R$ 3,81

R$ 8.572,50
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embalada individualmente por pares em
saco plástico contendo informações sobre
o produto e fabricante.
03

Luva de látex 100% natural, forrada, com 2.250
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.

Par

R$ 3,81

R$ 8.572,50

Valor Global Lote 02: R$ 46.785,00 (Quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco
reais)
LOTE 03 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

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.

R$ 4,76

R$ 714,00

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.

R$ 6,55

R$ 982,50

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

150

Un.

R$ 13,07

R$ 1.960,50
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galvanizado. Produto deve ser identificado
através de etiqueta contendo informações
necessárias.
04

Cesto para lixo, plástico, redondo,
confeccionado
em
material
de
polipropileno ou poliestireno resistente,
atóxico, capacidade aproximada de 13
litros. Produto deve ser identificado
através de etiqueta ou gravação, em
relevo, da marca. Poderá ser solicitado
nas cores branca ou preta.

150

Un.

R$ 3,97

R$ 595,50

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.

R$ 72,95

R$ 10.942,50

06

Cesto para lixo, plástico, tipo balde, com
tampa
e
duas
alças
vasadas,
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.

R$ 84,27

R$ 12.640,50

07

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

750

Un.

R$ 159,57

R$ 119.677,50

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.

R$ 75,99

R$ 11.398,50

09

Pá para lixo, com base plástica,
dimensões aproximadas, largura 24cm x

225

Un.

R$ 4,83

R$ 1.086,75
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comprimento 22cm x altura 8,5cm, com
cabo de madeira pinnus medindo
aproximadamente 80cm. Deverá constar
no produto etiqueta com dados de
identificação e marca.
Valor Global Lote 03: R$ 159.998,25 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)
LOTE 04 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total

01

Copo descartável 50 ml: Copo descartável 1.125
em polipropileno, com pacacidade 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
corpos 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 / 2.008
e alterações posteriores, os copos
deverão estar em conformidade com
certificação compulsória INMETRO NBR
14865 vigente. Caixa com 50 pacotes.

Cx.

R$ 220,00

R$ 247.500,00

02

Copo
descartável
180
ml:
Copo 2.250
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 corpos e quantidade, eu 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 / 2.018 e alterações posteriores, os
copos deverão estar em conformidade

Cx.

R$ 220,00

R$ 495.000,00
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com certificação compulsória INMETRO
NBR 14865 vigente. Caixa com 25
pacotes.
Valor Global Lote 04: R$ 742.500,00 (Setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos
reais)
LOTE 06 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total

01

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

150

Un.

R$ 9,64

R$ 1.446,00

02

Esponja dupla face multiuso composta de 2.250 Pcte.
espuma de poliuretano e fibra sintética
com abrasivos, medidas 110mm x 75mm
x 20 mm, embalada em pacote plástico
contendo 04 unidades. Constar na
embalagem: informações sobre o produto.

R$ 6,22

R$ 13.995,00

03

Flanela (para limpeza) - medidas 2.250
mínimas: 55 x 28 cm, com costura nas
bordas. Deverá conter etiqueta costurada
constando: dados do fabricante, medidas
e marca.

Un.

R$ 3,15

R$ 7.087,50

04

Esponja (lã) de aço para limpeza de 3.750
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.

Un.

R$ 3,18

R$ 11.925,00

05

Pano de chão, alvejado 100% algodão, 4.500
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.

Un.

R$ 5,04

R$ 22.680,00

06

Pano de prato composto de tecido 100% 3.000
algodão,
alvejado,
medindo

Un.

R$ 3,72

R$ 11.160,00
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aproximadamente 70 x 50 cm, pano
branco com bainha feita para que não
desfie. O produto deverá possuir etiqueta
com a marca.
07

Pano multiuso, 55x33cm, confeccionado 2.250 Pcte.
em fibra de viscose, resina, corante e com
agente bacteriostático. Acondicionado em
pacote contendo 5 unidades.

R$ 3,29

R$ 7.402,50

08

Fósforo,
acendedor
em
madeira, 2.250
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.

Mçs

R$ 4,53

R$ 10.192,50

09

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

150

Un.

R$ 1,40

R$ 210,00

10

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

750

Un.

R$ 1,20

R$ 900,00

11

Prendedor de roupas com corpo em 1.125 Pcte.
polipropileno medindo, aproximadamente
8cm, contendo mola, acondicionado em
pacote com 12 unidades. Conter na
embalagem dados do fabricante.

R$ 3,68

R$ 4.140,00

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.

Un.

R$ 13,14

R$ 4.927,50

13

Esponja de Fibra Limpeza Leve: Produto 2.250
à base de fibras sintéticas e mineral
abrasivo, Especificações: Cor: Branco,
Medidas: 10,2 x 26cm, Contém 1 unidade.

Un.

R$ 1,23

R$ 2.767,50

14

Esponja de Fibra Limpeza Pesada: 2.250 Pcte.
Pacote com 5 unidades. Instruções de
uso indicado para limpeza ultra pesada de

R$ 13,14

R$ 29.565,00

375
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superfícies.Medidas
aproximadas
do
produto- Comprimento: 12 cm- Altura: 13
cm- Largura: 9 cm- Peso: 0,8 g.
Valor Global Lote 06: R$ 128.398,50 (Cento e vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos)
LOTE 08 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total

01

Rodo com base plástica, medindo
aproximadamente 40cm, 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.

R$ 6,17

R$ 462,75

02

Rodo com base plástica, medindo
aproximadamente 60cm, 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.

R$ 10,99

R$ 824,25

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.

225

Un.

R$ 26,15

R$ 5.883,75

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.

225

Un.

R$ 29,37

R$ 6.608,25

05

Rodo com base de alumínio 100 cm, com

75

Un.

R$ 50,43

R$ 3.782,25
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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.
06

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

123

Un.

R$ 3,20

R$ 393,60

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 1,00m 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.

R$ 25,02

R$ 7.506,00

08

Vassoura de nylon, plumada, sem capa, 1.050
medindo aproximadamente 20cm de
largura por 13cm de altura, cabo de
madeira encapado com pvc colorido,
medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O
produto deve conter etiqueta com dados
do produto e do fabricante.

Un.

R$ 6,76

R$ 7.098,00

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 1,20m e diâmetro de 22mm. O
produto deve conter etiqueta com dados
do produto e do fabricante.

75

Un.

R$ 17,67

R$ 1.325,25

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.

R$ 21,03

R$ 1.114,59

Valor Global Lote 08: R$ 34.998,69 (Trinta e quatro mil, novecentos e noventa e oito
reais e sessenta e nove centavos)
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LOTE 09 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

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

Frs.

R$ 9,13

R$ 6.847,50

02

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

750

Frs.

R$ 7,45

R$ 5.587,50

03

Sabonete líquido infantil, com glicerina, 1.500
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Frs.

R$ 7,31

R$ 10.965,00

Valor Global Lote 09: R$ 23.400,00 (Vinte e três mil, quatrocentos reais)
LOTE 10 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
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Descrição

Qtde

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.

02

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

03

Lenços umedecidos para higienização de 1.500
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 19,5cm x 12,0cm,
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da

avare.sp.gov.br
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Un. Valor Unitário

Valor Total

750

Un.

R$ 7,51

R$ 5.632,50

750

Un.

R$ 5,78

R$ 4.335,00

Pote

R$ 44,98

R$ 67.470,00
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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, 1.500 Tubo
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.

R$ 58,03

R$ 87.045,00

Valor Global Lote 10: R$ 164.482,50 (Cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
LOTE 12 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item
01

Descrição

Qtde

Água sanitária, desinfetante bactericida, 1.750
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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

Un. Valor Unitário
Gal.

R$ 16,13

Valor Total
R$ 28.227,50
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ativo, laudo de determinação de PH
emitidos por laboratório credenciado pela
ANVISA.
02

Álcool etílico 70° INPM. Composição: 2.000
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.

Frs.

R$ 13,61

R$ 27.220,00

03

Álcool 46%: Álcool 46% é indicado para 2.500
limpeza em
geral de
superfíceis.
Embalagem em frasco plástico contendo
1 litro. Constar na embalagem informação
do produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ noyificação na ANVISA MS.

Frs.

R$ 13,13

R$ 32.825,00

04

Álcool gel 70º, com aloe vera, bactericida. 2.500
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Frs.

R$ 15,62

R$ 39.050,00

05

Amaciante para roupas, na cor azul. 1.250
Composição:
tensoativo,
corante,
conservante, fragrância e água, PH ±
entre 4,5 e 7, densidade ± entre 0,97 a

Gal.

R$ 8,63

R$ 10.787,50
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

625

07

Desinfetante para uso geral. Composição: 1.750
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) úteis, cópia autenticada dos laudos
de ação antimicrobiana frente aos

Gal.

R$ 55,09

R$ 34.431,25

Gal.

R$ 22,95

R$ 40.162,50
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microorganismos staphylococcus aureus,
salmonella choleraesuis, pseudomonas
aeruginosa, laudo de determinação de
PH, laudo de determinação de teor de
tensoativos catiônicos, laudo teste de
irritação e corrosão cutânea emitidos por
laboratório acreditado pela ANVISA.
08

Detergente desengordurante com alta 1.000
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.

Gal.

R$ 73,53

R$ 73.530,00

09

Detergente líquido neutro para louça, PH 1.750
± 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.

Gal.

R$ 30,42

R$ 53.235,00

10

Hipoclorito
de
sódio.
Composição: 1.125
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:

Gal.

R$ 39,28

R$ 44.190,00
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O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada dos laudos de
ação
antimicrobiana
frente
aos
microorganismos staphylococcus aureus,
salmonella choleraesuis, pseudomonas
aeruginosa, laudo de determinação do
percentual de cloro ativo, laudo de
determinação de PH e laudo de toxicidade
oral emitidos por laboratório acreditado
pela ANVISA.
11

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

500

Frs.

R$ 15,02

R$ 7.510,00

12

Limpa vidros para limpeza de espelhos,
vidros, entre outros, sem embaçar,
composição: dodecil benzeno sulfonato
de
sódio,
estabilizante,
umectante,
corante, butilglicol, solvente, sequestrante
e veiculo, 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 fliptop. Constar na embalagem informação
do produto e do fabricante, data de
fabricação, validade, nº lote, nº do registro
/ notificação na ANVISA MS.

500

Frs.

R$ 5,48

R$ 2.740,00

13

Limpador
desengordurante
para 1.000
superfícies em geral: cozinha, banheiros,
pisos etc. Acondicionado em frasco

Frs.

R$ 12,06

R$ 12.060,00
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Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018
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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.
14

Limpador multiuso, produto 4 em 1 3.000
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.

Frs.

R$ 5,61

R$ 16.830,00

15

Lustra
móveis.
Composição:
ceras
microcristalinas, silicone, coadjuvante,
solventes
alifáticos,
atenuador
de
espuma,
emulsificante,
espessante,
conservante,
nonilfenol
etoxilado,
alcalinizante, sequestrante, fragrância e
água, PH ± entre 8 a 9,5, densidade ±
entre 0,95 a 0,98 g/ml, fragrância lavanda,
embalado em frasco plástico com tampa
flip top, contendo 200 ml. Constar na
embalagem: informação do produto e do
fabricante, data de fabricação, validade,
nº lote, nº do registro / notificação na

Frs.

R$ 5,26

R$ 1.972,50

375
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ANVISA MS.
16

Odorizador de ar. Propriedades físicoquímico 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 0,87g/cm3 taxa de
liberação 70 a 110 g/minuto, frasco de
360 ml. Composição: Alcool etilico,
antioxidante, conservante, fragrância,
veiculo
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.

R$ 16,04

R$ 12.030,00

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.

R$ 2,71

R$ 1.355,00

18

Sabão em barra neutro 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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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

Pcte.

R$ 13,79

R$ 3.447,50
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ANVISA.
19

Sabão em pasta, a base de hidróxido de
sódio. Acondicionado em sache 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.

20

750

Pcte.

R$ 12,97

R$ 9.727,50

Sabão em pó com enzimas, para lavagem 1.750
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.

Cx.

R$ 14,57

R$ 25.497,50

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

Frs.

R$ 7,72

R$ 5.790,00

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,

750

Gal.

R$ 46,48

R$ 34.860,00
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data de fabricação, validade, nº lote, nº do
registro / notificação na ANVISA MS.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada dos laudos de
sensibilização cutânea emitidos por
laboratório acreditado pela ANVISA.
Valor Global Lote 12: R$ 517.478,75 (Quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
LOTE 13 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total

01

Bota branca borracha com cabedal em
borracha, 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.
Tamanhos
(Numeração): 36 ao 43.

200

Par

R$ 49,40

R$ 9.880,00

02

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

R$ 3,81

R$ 2.857,50

03

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

R$ 3,81

R$ 2.857,50

Valor Global Lote 13: R$ 15.595,00 (Quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais)
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LOTE 14 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

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.

R$ 4,76

R$ 238,00

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.

R$ 6,55

R$ 327,50

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.

R$ 13,07

R$ 653,50

04

Cesto para lixo, plástico, redondo,
confeccionado
em
material
de
polipropileno ou poliestireno resistente,
atóxico, capacidade aproximada de 13
litros. Produto deve ser identificado
através de etiqueta ou gravação, em
relevo, da marca. Poderá ser solicitado
nas cores branca ou preta.

50

Un.

R$ 3,97

R$ 198,50

05

Cesto para lixo, plástico, quadrado, com
pedal e tampa, confeccionado com
material de polipropileno ou poliestireno

50

Un.

R$ 72,95

R$ 3.647,50
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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.
06

Cesto para lixo, plástico, tipo balde, com
tampa
e
duas
alças
vasadas,
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.

R$ 84,27

R$ 4.213,50

07

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

250

Un.

R$ 159,57

R$ 39.892,50

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.

R$ 75,99

R$ 3.799,50

09

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

75

Un.

R$ 4,83

R$ 362,25

Valor Global Lote 14: R$ 53.332,75 (Cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e
setenta e cinco centavos)
LOTE 15 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

01

Copo descartável 50 ml: Copo descartável
em polipropileno, com pacacidade mínima
para 50 ml, na cor cristal (transparente),
acondicionado em mangas com 100

375

Un. Valor Unitário
Cx.

R$ 220,00

Valor Total
R$ 82.500,00
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unidades, as mangas não podem estar
violadas, deverá constar impresso na
manga a capacidade total de massa dos
corpos 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 / 2.008
e alterações posteriores, os copos
deverão estar em conformidade com
certificação compulsória INMETRO NBR
14865 vigente. Caixa com 50 pacotes.
02

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 corpos e quantidade, eu 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 / 2.018 e alterações posteriores, os
copos deverão estar em conformidade
com certificação compulsória INMETRO
NBR 14865 vigente. Caixa com 25
pacotes.

750

Cx.

R$ 220,00

R$ 82.500,00

Valor Global Lote 15: R$ 247.500,00 (Duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais)
LOTE 17 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total

01

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

50

Un.

R$ 9,64

R$ 482,00

02

Esponja dupla face multiuso composta de

750

Pcte.

R$ 6,22

R$ 4.665,00
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espuma de poliuretano e fibra sintética
com abrasivos, medidas 110mm x 75mm
x 20 mm, embalada em pacote plástico
contendo 04 unidades. Constar na
embalagem: informações sobre o produto.
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.

04

750

Un.

R$ 3,15

R$ 2.362,50

Esponja (lã) de aço para limpeza de 1.250
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.

Un.

R$ 3,18

R$ 3.975,00

05

Pano de chão, alvejado 100% algodão, 1.500
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.

Un.

R$ 5,04

R$ 7.560,00

06

Pano de prato composto de tecido 100% 1.000
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.

Un.

R$ 3,72

R$ 3.720,00

07

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

750

Pcte.

R$ 3,29

R$ 2.467,50

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

Mçs

R$ 4,53

R$ 3.397,50
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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.

R$ 1,40

R$ 70,00

10

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

250

Un.

R$ 1,20

R$ 300,00

11

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

375

Pcte.

R$ 3,68

R$ 1.380,00

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.

125

Un.

R$ 13,14

R$ 1.642,50

13

Esponja de Fibra Limpeza Leve: Produto
à base de fibras sintéticas e mineral
abrasivo, Especificações: Cor: Branco,
Medidas: 10,2 x 26cm, Contém 1 unidade.

750

Un.

R$ 1,23

R$ 922,50

14

Esponja de Fibra Limpeza Pesada:
Pacote com 5 unidades. Instruções de
uso indicado para limpeza ultra pesada de
superfícies. Medidas aproximadas do
produto- Comprimento: 12 cm- Altura: 13
cm- Largura: 9 cm- Peso: 0,8 g.

750

Pcte.

R$ 13,14

R$ 9.855,00

Valor Global Lote 17:R$ 42.799,50 (Quarenta e dois mil, setecentos e noventa e nove
reais e cinquenta centavos)
LOTE 19 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

01

Rodo com base plástica, medindo
aproximadamente 40cm, 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

25

Un. Valor Unitário

Valor Total

Un.

R$ 154,25

R$ 6,17
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possuir etiqueta com dados do produto e
do fabricante.
02

Rodo com base plástica, medindo
aproximadamente 60cm, 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.

R$ 10,99

R$ 274,25

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.

R$ 26,15

R$ 1.961,25

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.

75

Un.

R$ 29,37

R$ 2.202,75

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.

R$ 50,43

R$ 1.260,75

06

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

41

Un.

R$ 3,20

R$ 131,20

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

100

Un.

R$ 25,02

R$ 2.502,00
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medidas). Cabo plastificado com no
mínimo 1,00m 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 20cm de
largura por 13cm de altura, cabo de
madeira encapado com pvc colorido,
medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O
produto deve conter etiqueta com dados
do produto e do fabricante.

350

Un.

R$ 6,76

R$ 2.366,00

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 1,20m e diâmetro de 22mm. O
produto deve conter etiqueta com dados
do produto e do fabricante.

25

Un.

R$ 17,67

R$ 441,75

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.

R$ 21,03

R$ 357,51

Valor Global Lote 19: R$ 11.652,21 (Onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte
e um centavos)
LOTE 20 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

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

Frs.

R$ 9,13

R$ 2.282,50

02

Shampoo, infantil, para todos os tipos de
cabelo,
testado
dermatologicamente,
acondicionado em frasco plástico com
tampa dosadora contendo 480 ml.

250

Frs.

R$ 7,45

R$ 1.862,50
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Constar na embalagem: informação do
produto e do 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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada do laudo de
sensibilização dérmica, laudo do estudo
de estabilidade acelerada e laudo de
acompanhamento oftalmológico emitido
por
laboratório
acreditado
pela
ANVISA/MS.

500

Frs.

R$ 7,31

R$ 3.655,00

Valor Global Lote 20: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)
LOTE 21 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

Un. Valor Unitário

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.

R$ 7,51

R$ 1.877,50

02

Escova
dental
infantil,
cerdas
arredondadas de nylon, macia com aprox.
10mm de altura, 30 tufos, cabo em

250

Un.

R$ 5,78

R$ 1.445,00
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polipropileno
de
aprox.
140mm.
Acondicionada individualmente em pacote
plástico contendo a marca do produto.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, a ficha técnica do produto.
Produto certificado.
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 19,5cm x 12,0cm,
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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

Pote

R$ 44,98

R$ 22.490,00

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

Tubo

R$ 58,03

R$ 29.015,00
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Valor Global Lote 21: R$ 54.827,50 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete
reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/05/2022
PROCESSO: 430/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 249/21 – ATA DE REGISTRO: 075/22
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para
atender todas as Unidades pertencentes a Secretaria Municipal da Educação
DETENTORA: SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS – EIRELI EPP
LOTE 05 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item
01

Descrição

Qtde

Papel higiênico folha dupla, branco, 6.000
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 NMISO 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 4,9s conforme NBR
ISO 12625-8:2012, resistência a tração
úmido ponderada igual ou maior que 110
n/m
conforme
NBR
15010:2017/15134:2007,
índice
de
maciez igual ou menor que 4,5 nm/g.
Acondicionado
em
pacote
plástico
contendo
4
rolos,
devidamente
identificados com informações sobre o
produto, fabricante, composição, e demais
informações, reembalados em fardos com
64 rolos (16x4).
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá ser encaminhado
junto com as amostras, no prazo de 10
(dez) dias úteis, 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

Un. Valor Unitário
Fdo.

R$ 165,00

Valor Total
R$ 990.000,00

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.
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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 3.750 Pcte.
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.

R$ 12,00

R$ 45.000,00

03

Papel toalhas interfolhada, folha simples, 6.000 Pcte.
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 4,5s conforme NBR ISO
12625-8:2012, resistência a tração úmido
ponderada igual ou maior que 125 n/m
conforme NBR 15010:2017/15134:2007.
Acondicionado em caixa de papelão
contendo selo do FSC ou similar,
devidamente identificado com marca,
tamanho, fabricante, composição e
demais informações. Embalagem interna:
cada maço de 250 folhas deverá ser
embalado individualmente em sacos
plásticos totalmente fechados, com
abertura lateral picotada expressa na
embalagem devidamente identificado com

R$ 50,00

R$ 300.000,00

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.
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a marca do produto.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.
Valor Global Lote 05: R$ 1.335.000,00 (Um milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais)
LOTE 16 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item
01

Descrição

Qtde

Papel higiênico folha dupla, branco, 2.000
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 NMISO 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 4,9s conforme NBR
ISO 12625-8:2012, resistência a tração
úmido ponderada igual ou maior que 110
n/m
conforme
NBR
15010:2017/15134:2007,
índice
de
maciez igual ou menor que 4,5 nm/g.
Acondicionado
em
pacote
plástico
contendo
4
rolos,
devidamente
identificados com informações sobre o

Un. Valor Unitário
Fdo.

R$ 165,00

Valor Total
R$ 330.000,00

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.
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produto, fabricante, composição, e demais
informações, reembalados em fardos com
64 rolos (16x4).
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá ser encaminhado
junto com as amostras, no prazo de 10
(dez) dias úteis, 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 1.250 Pcte.
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.

R$ 12,00

R$ 15.000,00

03

Papel toalhas interfolhada, folha simples, 2.000 Pcte.
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 4,5s conforme NBR ISO
12625-8:2012, resistência a tração úmido

R$ 50,00

R$ 100.000,00

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.
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ponderada igual ou maior que 125 n/m
conforme NBR 15010:2017/15134:2007.
Acondicionado em caixa de papelão
contendo selo do FSC ou similar,
devidamente identificado com marca,
tamanho, fabricante, composição e
demais informações. Embalagem interna:
cada maço de 250 folhas deverá ser
embalado individualmente em sacos
plásticos totalmente fechados, com
abertura lateral picotada expressa na
embalagem devidamente identificado com
a marca do produto.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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.
Valor Global Lote 16: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/05/2022
PROCESSO: 430/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 249/21 – ATA DE REGISTRO: 076/22
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para
atender todas as Unidades pertencentes a Secretaria Municipal da Educação
DETENTORA: ECO PLAST COMÉRCIO LTDA ME
LOTE 07 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Item
01

Descrição

Qtde

Saco de lixo 100 litros, reforçado, 1.500
confeccionados
com
resinas
termoplásticas virgens ou recicladas com
solda contínua, uniforme e homogênea,
saco na cor preta, medindo 75x105cm,

Un. Valor Unitário
Fdo.

R$ 112,54

Valor Total
R$ 168.810,00

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.
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR dento de sua
validade.
02

Saco de lixo 50 litros, reforçado, 1.500
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada do ensaio
realizado pelos laboratórios acreditado

Fdo.

R$ 55,57

R$ 83.355,00

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.
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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 SIMILIAR dento de sua
validade.
03

Saco de lixo 30 litros, reforçado, 1.500
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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR dento de sua
validade.

Fdo.

R$ 48,17

R$ 72.255,00

04

Saco

Fdo.

R$ 37,05

R$ 55.575,00

de

lixo

15

litros,

reforçado, 1.500

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.
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR dento de sua
validade.
Valor Global Lote 07: R$ 379.995,00 (Trezentos e setenta e nove mil, novecentos e
noventa e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/05/2022
PROCESSO: 430/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 249/21 – ATA DE REGISTRO: 077/22
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higiene para
atender todas as Unidades pertencentes a Secretaria Municipal da Educação
DETENTORA: ABLPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
LOTE 18 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item

Descrição

Qtde

01

Saco de lixo 100 litros, reforçado,
confeccionados
com
resinas
termoplásticas virgens ou recicladas com
solda contínua, uniforme e homogênea,

500

Un. Valor Unitário
Fdo.

R$ 120,00

Valor Total
R$ 60.000,00

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.
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR 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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
O vencedor deverá apresentar, em 10
(dez) dias úteis, após o término da
sessão, cópia autenticada do ensaio

500

Fdo.

R$ 73,00

R$ 36.500,00

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.
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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 SIMILIAR 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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR dento de sua
validade.

500

Fdo.

R$ 54,00

R$ 27.000,00

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.
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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.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE
JUNTO COM AS AMOSTRAS:
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 SIMILIAR dento de sua
validade.

500
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Fdo.

R$ 31,00

R$ 15.500,00

Valor Global Lote 18: R$ 139.000,00 (Cento e trinta e nove mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/05/2022
PROCESSO: 054/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 033/22 – ATA DE REGISTRO: 094/22
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa de prestação de serviço de
dedetização, limpeza de caixa d’água, limpeza de forro e sanitização para os equipamentos da
Semads
DETENTORA: VALTER JOSÉ DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS ME
Item

Descrição

01

Serviço de Dedetização: Serviço total para
controle de pragas, proporcionando uma

Qtde Un. Valor Unitário
30

Un.

R$ 158,50

Valor Total
R$ 4.755,00

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
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maior durabilidade e resistência no total
extermínio dos insetos comuns, aracnídeos,
carrapatos, entre outros.
02

Serviço de Limpeza de Caixa D’água:
Limpeza e higienização nas laterais, fundo e
tampa da caixa, com a aplicação do
Hipoclorito de sódio, apropriado para a
(desinfectação) em reservatório de água. Uso
de pastilha hidrossolúvel para a desinfecção
de água potável. Consiste em eliminar;
fungos e bactérias geralmente provenientes
da própria água. Capacidade máxima de
caixa d'água: 1000L.

15

Un.

R$ 84,20

R$ 1.263,00

03

Serviço de Limpeza de Forro: Limpeza
completa de forro, com retirada de sujeiras,
ninhos de pássaros e insetos.

05

Un.

R$ 189,20

R$ 946,00

04

Serviço de Sanitização de Ambiente:
Descontaminação do ambiente e proteção
prolongada nas superfícies e ambiente. Ideal
para eliminação de microrganismos como
fungos, ácaros, bactérias e vírus, sobretudo o
CORONAVÍRUS.

30

Un.

R$ 151,20

R$ 4.536,00

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/05/2022
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