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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
prestação de serviços de agenciamento de publicação 
em jornal de grande circulação e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a devida publicidade 
dos Atos da Administração.

Fornecedor: Phabrica de Produções Serviços de 
Propaganda e Publicidade Ltda. EPP

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 200,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

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

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

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

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R$ 322,66

Avaré, 30 de agosto de 2021

Thaís Francini Christino

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 pó de café e açúcar  e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender o 
Paço Municipal.

Fornecedor: Jonathan de Albuquerque Reino EPP

Empenho(s): 17049/2021

Valor: R$ 1.608,08

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 fornecimento de pão de hot dog e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Divisão de Alimentação Escolar.

Fornecedor: Leandro Joest Rebessi - ME

Empenho(s): 16999/2021

Valor: R$ 69,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço em tecnologia educacional, no 
fornecimento de serviços de informática e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

2

Terça-feira, 31 de agosto de 2021 Ano V | Edição nº 1052

necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: MPS Service Processamento e Coleta de 
Dados Eireli

Empenho(s): 3650/2021

Valor: R$ 53.200,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

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

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

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 19994,19995/2021

Valor: R$ 1.629,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Andreia Brisola Carvalheira

Secretária Municipal de Esportes

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

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

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 19979,19980,19981,19983,19984,1998
5,19992,19993/2021

Valor: R$ 8.625,34

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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 prestação de serviços de manejo integrado 
de resíduos e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para coleta e transporte com destinação final 
do lixo.

Fornecedor: Suma Brasil Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente S.A.

Empenho(s): 3380/2021

Valor: R$ 326.806,27

Avaré, 30 de agosto de 2021

Judésio Borges

Secretário Municipal de Meio Ambiente

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 gases medicinais e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento da 
demanda da Secretaria de Saúde.

Fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda.

Empenho(s): 5510,5511,11287/2021

Valor: R$ 43.958,73

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 emulsão e massa asfáltica e 
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tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
conservação de vias públicas.

Fornecedor: MS Azuaga e Cerigatto Ltda.

Empenho(s): 8671,5503/2021

Valor: R$ 50.798,06

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

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

Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda

Empenho(s):10176,6295/2021

Valor: R$ 108.915,69

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 contratação de empresa especializada em 
capacitação de profissionais para melhor desempenho 
dos condutores, controle de utilização e monitoramento de 
bens móveis motorizados e seus condutores e tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Fornecedor: Web Sim Tecnologia Eireli

Empenho(s): 320/2021

Valor: R$ 11.958,30

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte, tratamento adequado e destinação 
final dos resíduos de serviço de saúde e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fornecedor: Medic Tec Ambiental Ltda Me

Empenho(s): 22906/2020

Valor: R$ 33.625,05

Avaré, 30 de agosto de 2021

Judésio Borges

Secretário Municipal de Meio Ambiente

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

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

Fornecedor: Proeste Avaré Comércio de Veículos 
Ltda.

Empenho(s): 11118,11124/2021

Valor: R$ 2.783,72

Avaré, 30 de agosto de 2021

Andreia Brisola Carvalheira

Secretária Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

4

Terça-feira, 31 de agosto de 2021 Ano V | Edição nº 1052

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 água em galão, fardos e copos 
descartáeis e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atendimento do Gabinete do Prefeito e 
dependências do Paço Municipal.

Fornecedor: Esther Maria Teresa Moltzheim ME

Empenho(s): 13570,13571/2021

Valor: R$ 1.195,50

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 marmitas e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atendimento da Junta 
de Alistamento Militar.

Fornecedor: Andiara de Andrade Costa - ME

Empenho(s): 17034/2021

Valor: R$ 40,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

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 gás oxigênio e acetileno e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para utlização na 
oficina de solda da Garagem Municipal.

Fornecedor: Daniel Gustavo Costa Cruz ME

Empenho(s): 10564/2021

Valor: R$ 170,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

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

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré Me

Empenho(s): 15360/2021

Valor: R$ 505,22

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

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

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

Empenho(s): 7668,7670,7673/2021

Valor: R$ 4.365,75

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

5

Terça-feira, 31 de agosto de 2021 Ano V | Edição nº 1052

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

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

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 19982/2021

Valor: R$ 741,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

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

Fornecedor: C. R. Service e Comércio de Produtos e 
Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 17025/2021

Valor: R$ 4.982,25

Avaré, 30 de agosto de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de peças para veículo e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 

de veículos da frota municipal.

Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos 
Automotivos Manutenção e Serviços Ltda.

Empenho(s): 14981/2021

Valor: R$ 1.263,76

Avaré, 30 de agosto de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenv. e  Assistência Social

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 materiais de limpeza, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Indústria e Comércio de Produtos de 
Limpeza Macatuba Ltda Me

Empenho(s): 8236/2021

Valor: R$ 72.928,60

Avaré, 30 de agosto de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

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

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

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

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R$ 8.389,29

Avaré, 30 de agosto de 2021
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Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços de agenciamento de 
publicação em jornal de grande circulação e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para a devida 
publicidade dos Atos da Administração.

Fornecedor: Phabrica de Produções Serviços de 
Propaganda e Publicidade Ltda. EPP

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 1.050,00

Avaré, 30 de agosto de 2021

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

Outros Atos

 Termo Aditivo 010/2021 - Convênio 001/2020
TERMO ADITIVO Nº 010/2021 AO CONVÊNIO 

01/2020 COM  QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, COM A 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
AVARÉ VISANDO AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES ,AMBULATORIAIS E TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, COM 
BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1985 DE 02 DE FEVEREIRO 
DE 2016. E DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415, DE 02 DE 
FEVEREIRO .

Pelo Presente, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/0001-50, com 
sede à Praça Juca Novaes, 1169, centro, representado 
neste ato pelo EXMº. Sr. Prefeito JOSELYR BENEDITO 
DA COSTA SILVESTRE, brasileiro, solteiro, inscrito 
no CPF/MF nº 299.164.959-58  portador do RG. Nº 
34.044.592-0 presente o Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DA SAÚDE, Dr. ROSLINDO WILSON MACHADO RG. 
1.026.183.391-RS, portador do CPF nº 231.136.779-04,   
doravante denominada simplesmente de CONVENENTE, 
e de outro lado a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF nº 44.584.019/0001-
06, inscrita no CREMESP sob nº 04.419, entidade 
filantrópica, de personalidade jurídica de Direito Privado 
e com estatuto arquivado no Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas de Avaré, em 28.07.20, sob nº 09, 
com sede à rua Paraíba nº 1003, nesta cidade, doravante 
denominada de CONVENIADA, neste ato representada 
pelo seu PROVEDOR, Senhor MIGUEL CHIBANI BAKR, 
RG. 6.935.884 , portador do CPF nº 749.914.188-87 
,TESOUREIRO Senhor JOSÉ ROBERTO PASCON, 
RG. 7.436.894-1 , portador do CPF nº 752.429.078-
00 residentes e domiciliados nesta cidade, em pleno e 
regular exercício de suas funções, RESOLVEM celebrar o 
presente TERMO ADITIVO, mediante o estabelecimento 
das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente aditivo dispõe sobre o repasse  de 
recurso financeiro , sendo referente ao mês de Julho/21   
proveniente  do Ministério da Saúde , sendo:

 - Portaria nº 1.966 de 13 de Agosto de 2021 referente a 
autorização de 15 (quinze)  leitos em caráter excepcional e 
temporário de leitos UTI II Adulto – Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) COVID-19 (código 26.12) para 
atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, 
devem considerar os critérios epidemiológicos e rede 
assistencial disponível, devendo estar os leitos prontos 
para serem utilizados em estabelecimentos hospitalares 
que prestam serviços ao SUS. No valor de R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil  reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Os recursos do presente Termo Aditivo oneram 
recursos do Ministério da Saúde ,  na classificação abaixo:
Órgão: 07.01.1030210132374.335043 000000.05312000          Ficha:  
2696               Fonte de Recurso: 05

 Valor R$ 720.000,00 (setecentos e vinte  mil reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, Estado de 
São Paulo, para dirimir questões sobre a execução do 
presente  aditivos que não puderem ser resolvidas de 
comum acordo entre os partícipes, nem pelo Conselho 
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Municipal e Estadual de Saúde.

E, por estar, assim, justo e acordados, os partícipes 
firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Estância Turística de Avaré,   30 de Agosto  de 2021.

_____________________________________

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré

__________________________________

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde

___________________________________

MIGUEL CHIBANI BAKR

Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré

__________________________________

JOSÉ ROBERTO PASCON

Tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia de Avaré
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 161/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 094/21 – ATA DE REGISTRO: 138/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual fornecimento de eletrodomésticos necessários para 
os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
DETENTORA: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 FREEZER: tipo horizontal; na cor branco; 

capacidade: 546 litros; com funções de 
congelador e refrigerador; tampa: 
balanceada; potência: 127 watts; 
temperatura: -18ºc a -25ºc no modo freezer e 
2ºc a 8ºc no modo refrigerador; dreno: 
frontal; gabinete: em aço pintado; puxadores: 
ergonômico; chave de segurança: sim; pés: 
rodízios; classificação energética: a 

05 Un. R$ 3.520,00 R$ 17.600,00 

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

05 Un. R$ 340,50 R$ 1.702,50 
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processador (litros): 1,2 L, Tensão/Voltagem: 
110V - 220V, Conteúdo da Embalagem: 1 
multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de picar, 
disco adaptador e acessório fatiador, manual 
de instruções. Com garantia. 

03 PURIFICADOR DE ÁGUA: voltagem 127v; 
em plástico atóxico, tipo gabinete de 
mesa/parede; para entrada de água pré-
tratada; com nível de retenção P1; 
retrolavagem automática; filtro de carvão 
ativado; filtro de polipropileno; sistema de 
alerta sobre a necessidade de troca do filtro; 
redução de cloro; fornece água gelada e 
natural; com garantia mínima de 12 meses, 
selo de certificação do INMETRO. 

05 Un. R$ 704,00 R$ 3.520,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 28/05/2.021 
 
PROCESSO: 166/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 097/21 – ATA DE REGISTRO: 139/21 
OBJETO: Registro de preço para futura fornecimento de cobertura/envólucro de óbito (saco) 
para uso no Pronto Socorro Municipal 
DETENTORA: RDS EMBALAGENS – EIRELI EPP 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 COBERTURA/ENVÓLUCRO DE ÓBITO 

(SACO) – TAMANHO GG: 
Constituído em polietileno de baixa densidade. 
Com zíper frontal por toda sua extensão, 
utilizado para retenção de líquidos corpóreos 
que possam vazar após o óbito e isolar o 
cadáver do contato com o ambiente para 
evitar contaminação. Embalagem não poderá 
possuir soldas, deverá ser reforçada, para 
facilitar o transporte. 
O produto deverá apresentar uma etiqueta de 
identificação atrelada ao cursor do zíper, 
possibilitando a sinalização do hospital, a 
identificação do óbito, incluindo data e hora, 
bem como um campo para observações. 

150 Un. R$ 29,89 R$ 4.483,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 27/05/2.021 
 
PROCESSO Nº 184/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
153/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários em geral para o 
setor/unidade CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). 
DETENTORA: FERNANDO PEREIRA EIRELI 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Unitário Valor total  

 
04 

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA: Cadeira 
secretária base fixa com espuma injetada 30 
mm revestida em tecido, com base 
espessura na cor preta tubular ¾ com 
parede 1,2 mm. Assento: Base de madeira 
reta compensada 10 mm, sobreposto uma 
camada de espuma injetada 30 mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como 
arremate utilizado perfil de PVC flexível tipo 
Francis, 04 porcas garras para fixação 
assento base. Encosto: Base de madeira 
reta compensada 10 mm, sobreposto uma 
camada de espuma injetada 30 mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como 
arremate utilizado perfil de PVC flexível tipo 
Francis, 02 porcas garras para fixação 
encosto base. Estrutura: Tubular em aço de 
diâmetro ¾″ com parede total de 1,2 mm de 
espessura. Pintura epóxi a pó na cor preta, 
com secagem a quente, 04 sapatas plásticas 
para diminuição de atrito. Características: 
cor: preto e tecido J. Serrano. Altura: 77 cm. 
Largura: 45 cm. Profundidade:45 cm. 

 
12 

 
UN 

  
R$ 91,67 

 
R$ 1.100,00 

05 

ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPENSA 04 
GAVETAS DESLIZANTES: Arquivo em aço 
chapa 0,45 mm, 04 gavetas para pastas 
suspensas. Pintura texturizada. Puxador 
estampado com design ergonômico. Barras 
estabilizadoras entre as gavetas. Estampa 
que permite ventilação. Portas etiquetas 
estampadas. Deslizante em nylon, gavetas 
com trilho telescópico (20 kg). Fechadura 
com dispositivo de trava simultânea das 
gavetas. Dimensões: Altura: 133 cm x 
Largura: 47 cm x Profundidade: 50 cm. 

10 UN R$ 490,00 R$ 4.900,00 

Assinatura: 23/07/2020 Vigência: 22/07/2021 
 
PROCESSO Nº 250/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
192/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de acessórios médico/hospitalar para o 
setor/unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
DETENTORA: EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP 
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ITEM/ DESCRIÇÃO  UN QTD Marca Valor  
Unitário 

Valor total 

8) BATERIA 9 V: UN 50 ELGIN R$17,30 R$ 865,00 

 Tipo Alcalina: bateria de 9 V;      

      

9) PILHA ALCALINA C UN 50 ALFACEL R$12,81 R$ 640,50 

Tipo Alcalina; Modelo LR14; categoria Tipo C; 
Pilha Média Alcalina Tipo C 

     

      

10) PILHA AAA UN 50 ELGIN R$3,71 R$ 185,50 

Tipo Alcalina; Tensão 1,5 V; Modelo Pilha 
Palito 

     

      

11) PILHA AA UN 50 ELGIN R$ 3,23 R$ 161,50 

Pilha Alcalina AA; Tensão 1,5 V; Modelo 
LR06 

     

Assinatura: 11/09/2020 Vigência: 10/09/2021 
 
PROCESSO Nº 250/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
190/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de acessórios médico/hospitalar para o 
setor/unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 
 

ITEM/ DESCRIÇÃO  UN QTD Marca Valor  
Unitário 

Valor total 

1) COLAR CERVICAL DE RESGATE 
TAMANHO PP 

UN 50 RESGAT
E 

 14,20  710,00 

Colar Cervical; confeccionado em placa de 
polietileno de alta densidade; com 
revestimento em espuma de poliuretano. 
Deverá possuir suporte apoio mentoniano até 
a Região Pré – auricular; com abertura frontal 
traqueal, para permitir a verificação do pulso 
carotídeo; com abertura traseira posterior para 
permitir a ventilação; fechamento/ajuste 
através de fixação através de fechos de 
contato “macho” e “fêmea”; velcro com largura 
aproximada 50 Mm; na cor branca; com 
finalidade de promover manutenção da região 
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cervical imobilizada de forma anatômica e 
confortável; 
Dimensões aproximadas: 55 cm x 7,6 cm x 
12,7 cm (circunferência x altura anterior x 
altura posterior). 

      

2)COLAR CERVICAL DE RESGATE 
TAMANHO P 

UN 50 RESGAT
E 

14,20 710,00 

Colar Cervical; confeccionado em placa de 
polietileno de alta densidade; com 
revestimento em espuma de poliuretano. 
Deverá possuir suporte apoio mentoniano até 
a Região Pré – auricular; com abertura frontal 
traqueal, para permitir a verificação do pulso 
carotídeo; com abertura traseira posterior para 
permitir a ventilação; fechamento/ajuste 
através de fixação de fechos de contato 
“macho” e “fêmea”; velcro com largura 
aproximada de 50 Mm; na cor branca; com 
finalidade de promover manutenção da região 
cervical imobilizada de forma anatômica e 
confortável; 
Dimensões aproximadas: 55 cm x 10,1 cm x 
13,3 cm (circunferência x altura anterior x 
altura posterior). 

     

      

3) COLAR CERVICAL DE RESGATE 
TAMANHO M 

UN 50 RESGAT
E 

14,22 711,00 

Colar cervical; confeccionado em placa de 
polietileno de alta densidade; com 
revestimento em espuma de poliuretano. 
Deverá possuir suporte apoio mentoniano até 
a Região Pré Auricular; com abertura frontal 
traqueal, para permitir a verificação do pulso 
carotídeo; com abertura traseira posterior para 
permitir a ventilação; fechamento/ajuste 
através de fixação através de fechos de 
contato “macho” e “fêmea”, velcro com largura 
aproximada de 50 Mm; na cor branca; com 
finalidade de promover manutenção da região 
cervical imobilizada de forma anatômica e 
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confortável. 
Dimensões aproximadas: 57 cm x 12 cm x 
13,5 cm (circunferência x altura anterior x 
altura posterior). 

      

4) COLAR CERVICAL DE RESGATE 
TAMANHO G 

UN 50 RESGAT
E 

14,26  713,00 

Colar Cervical; confeccionado em placa de 
polietileno de alta densidade; com 
revestimento em espuma de poliuretano. 
Deverá possuir suporte apoio mentoniano até 
a Região Pré Auricular; com abertura frontal 
traqueal, para permitir a verificação do pulso 
carotídeo, com abertura traseira posterior para 
permitir a ventilação; fechamento/ajuste 
através de fixação de fechos de contato 
“macho” e “fêmea”; velcro com largura 
aproximada de 50 mm; na cor branca; com 
finalidade de promover manutenção da Região 
Cervical imobilizada de forma anatômica e 
confortável; 
Dimensões aproximadas: 57 cm x 14 cm x 14 
cm (circunferência x altura anterior x altura 
posterior). 

     

      

5) IMOBILIZADOR DE CABEÇA COM BASE 
ADULTO – HEAD BLOCK 

UN 50 RESGAT
E 

106,87 5.343,50 

Imobilizador de cabeça espuma impermeável 
adulto com base, confeccionado em polietileno 
de alta densidade, injetado, permitindo uma 
maior resistência, as proteções dos blocos e 
base são revestidos com espuma macia tipo 
EVA; cintos de nylon, com fechamento em 
velcro. Composição: Polietileno, EVA, Velcro, 
botões de polietileno e cintos de nylon. Cor: 
amarelo com preto; em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica; 

     

Assinatura: 25/08/2020 Vigência: 24/08/2021 
 
PROCESSO Nº 250/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
191/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de acessórios médico/hospitalar para o 
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setor/unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
DETENTORA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
 

ITEM/ DESCRIÇÃO  UN QTD Marca Valor  
Unitário 

Valor total 

7) PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFIA RL 20 PAPERME
D 

19,99 399,80 

Papel para Ecg; em rolo; impressão térmica 
com ótima fixação. Registro por cabeça 
térmica, sem contato com o papel, podendo 
ser feito também com estilete; sendo 
necessário seu uso para a realização de 
eletrocardiogramas. Medidas Aproximadas: 
80 mm x 30 mm. 

     

      

16) LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO – FIBRA 
ÓTICA CURVA – TAMANHO 2 

UN 04 MD 380,34 1.521,36 

Fabricada em aço inoxidável; a prova de 
ferrugem; acabamento acetinado para 
redução de brilho; suporte da fibra ótica 
removível; fibra ótica com aproximadamente 
4,0 mm de diâmetro; esterilizável e 
autoclavável; 

     

      

19) LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO – FIBRA 
ÓTICA CURVA – TAMANHO 5 

UN 04 MD 390,63 1.562,52 

Fabricada em aço inoxidável; a prova de 
ferrugem; acabamento acetinado para 
redução de brilho; suporte da fibra ótica 
removível; fibra ótica com aproximadamente 
4,0 mm de diâmetro; esterilizável e 
autoclavável; 

     

Assinatura: 25/08/2020 Vigência: 24/08/2021 
 
PROCESSO Nº 261/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
204/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material para higienização corporal para 
banho descartável para o setor Pronto Socorro Municipal. 
DETENTORA: PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
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Ite
m 

DESCRIÇÃO 
Marca/M

odelo 
Qtd 

N ° 
Registro  
ANVISA 

Un 
Valor 
Unit Valor Total 

 
01 

LUVA DUPLA FACE 
DESCARTÁVEL PARA 
HIGIENIZAÇÃO CORPORAL 
Luva sabonosa, dupla face, 
descartável para banho de leito, 
deve ser macia, livre de látex, 
impregnada com loção ou gel 
desidratado, impregnada de 
sabão dermatológico nas duas 
faces, hipoalergênico e hidratante, 
atóxica, dermatologicamente 
testada, livre de álcool, apresentar 
características de 
indeformabilidade, indicada para 
todos os tipos de pele. 
Tamanho aproximado: 20 x15 
cm; espessura: 1 cm; podendo 
haver variação de 10%, entrega 
com pacote de até 24 unidades, 
contendo na sua parte externa 
impressos em língua portuguesa 
as seguintes informações: 
identificação, procedência, data 
de fabricação, validade, lote, 
prazo de validade, 90% do prazo 
total de validade do produto na 
data da entrega. 

 
 

Layertex 
Gantnet 
Dupla 
face 

 
 

9.7
50 

 
 
 

ISENTO 
 

 
 

UN 

 
 

2,57 

 
 

25.057,50 

02 

ESPONJA PARA HIGIENIZAÇÃO 
CORPORAL 
Esponja sabonosa, descartável, 
para banho de leito, que elimine a 
necessidade do uso de bacias, 
sabão e água. Deve ser macia, 
livre de látex, impregnada com gel 
dermatológico neutro desidratado, 
atóxica, dermatologicamente 
testada, livre de álcool, indicada 
para todos os tipos de pele, com 
tamanho aproximado de no 
mínimo 10 x 18 cm, espessura 1 

Layertex 
Higieme

d 
20x12x0

1 

5.2
50 

ISENTO UN 1,98 10.395,00 
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cm. Embalagem de no mínimo 15 
unidades, contendo na sua parte 
externa, as seguintes informações 
impressas em língua portuguesa: 
identificação, procedência, data 
de fabricação, validade, lote, 
registro na ANVISA, prazo de 
validade mínima de 12 meses. 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

Descrição 
Marca/M

odelo 
Qtde 

N° 
registro 

na 
ANVISA 

Un 
Valor 
Unit Valor Total 

01 

LUVA DUPLA FACE 
DESCARTÁVEL PARA 
HIGIENIZAÇÃO CORPORAL 
Luva sabonosa, dupla face, 
descartável para banho de leito, 
deve ser macia, livre de látex, 
impregnada com loção ou gel 
desidratado, impregnada de 
sabão dermatológico nas duas 
faces, hipoalergênico e hidratante, 
atóxica, dermatologicamente 
testada, livre de álcool, apresentar 
características de 
indeformabilidade, indicada para 
todos os tipos de pele. 
Tamanho aproximado: 20 x15 
cm; espessura: 1 cm; podendo 
haver variação de 10%, entrega 
com pacote de até 24 unidades, 
contendo na sua parte externa 
impressos em língua portuguesa 
as seguintes informações: 
identificação, procedência, data 
de fabricação, validade, lote, 
prazo de validade, 90% do prazo 
total de validade do produto na 
data da entrega. 

 
Layertex  
Gantnet 
Dupla 
face 

 
3.250 

 
ISENTO 

 
UN 

 
2,57 

 
8.352,50 

02 ESPONJA PARA HIGIENIZAÇÃO       
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CORPORAL 
Esponja sabonosa, descartável, 
para banho de leito, que elimine a 
necessidade do uso de bacias, 
sabão e água. Deve ser macia, 
livre de látex, impregnada com gel 
dermatológico neutro desidratado, 
atóxica, dermatologicamente 
testada, livre de álcool, indicada 
para todos os tipos de pele, com 
tamanho aproximado de no 
mínimo 10 x 18 cm, espessura 1 
cm. Embalagem de no mínimo 15 
unidades, contendo na sua parte 
externa, as seguintes informações 
impressas em língua portuguesa: 
identificação, procedência, data 
de fabricação, validade, lote, 
registro na ANVISA, prazo de 
validade mínima de 12 meses. 

Layertex  
Higieme

d 
20x12x0

1 

 
 

1750 
 

 
ISENTO 

 
UN 

 
1,98 

 
3.465,00 

Assinatura: 04/09/2020 Vigência: 03/09/2021 
 
PROCESSO Nº 298/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
226/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS II . 
DETENTORA: L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
 
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item DESCRIÇÃO Marca Qtde Un Valor Unit Valor Total 

02 
NALTREXONA CLORIDRATO 
50 MG 

União 
Q 

30.00
0 

COMP. R$ 4,50 R$ 135.000,00 

03 ARIPIPRAZOL 20 MG Ache  3.750 COMP. R$ 11,33 R$ 42.487,50 

 
COTA RESERVADA ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Marca Qtde Un Valor Unit Valor Total 

05 
NALTREXONA CLORIDRATO 
50 MG 

União 
Q 

10.00
0 

COMP. R$ 4,50 R$ 45.000,00 

06 ARIPIPRAZOL 20 MG Ache  1.250 COMP. R$ 11,33 R$ 14.162,50 
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Assinatura: 29/09/2020 Vigência: 29/09/2021 
PROCESSO Nº 327/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
248/2020 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de películas autoadesivas de pvc polimérico 
calandrada 80 mícrons, películas autoadesivas refletiva destrutível e rolos de máscaras 
transparências películas autoadesivas. 
DETENTORA: EVG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO IMPRESSA EIRELI. 
 

ITEM/ DESCRIÇÃO  Un Qtd Marca Valor Un. Valor Total 
1) ROLOS DE PELÍCULAS AUTO 
ADESIVAS DE PVC POLIMÉRICO 
CALANDRADA 80 MÍCRONS 

UN 22 
Marca 
Própria 

R$ 840,90  R$ 18.499,80 

Recorte eletrônico, adesivo acrílico 
permanente e liner em papel couche 
de 125 g/m², espessura de 0,10 
largura de 0,62 x 45,70 metros de 
comprimento, sendo: 
 
 – 06 Rolos na cor preto; 
 – 04 Rolos na cor verde; 
 – 04 Rolos na cor laranja; 
 – 04 Rolos na cor cinza; 
 – 04 Rolos na cor vermelho; 

     

      

2)ROLOS DE PELÍCULAS AUTO 
ADESIVAS REFLETIVA 
DESTRUTÍVEL 0,13 MM (GRAU 
TÉCNICO), SUPERFÍCIE ACRÍLICO 

 
UN 

 

 
10 

Marca 
Própria 

 
R$ 

1.345,00 

 
R$ 13.450,00 

Liner 160 g/m², cola a base de 
solvente permanente alto tack (25 
g/m²), recorte eletrônico, 0,62x45,70 
metro de comprimento, sendo: 
 
 – 02 rolos na cor vermelho; 
 – 02 rolos na cor branco; 
 – 02 rolos na cor amarelo; 
 – 02 rolos na cor laranja; 
 – 02 rolos na preto; 

     

      

3) ROLOS DE MASCARAS 
TRANSPARÊNCIA PELÍCULAS 
AUTO ADESIVAS COM MÉDIO TACK 

UN 10 
Marca 
Própria 

 
R$ 620,00 

 
R$ 6.200,00 
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E LINER 

Em papel couche de 90 g/m², 
espessura 0,10 largura 1 metro x 50 
metros de comprimento. 

     

Assinatura: 22/10/2020 Vigência: 21/10/2021 
 
PROCESSO Nº 354/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
269/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de leite em pó integral para Merenda 
Escolar das escolas e creches da Rede Municipal, para os funcionários da Garagem Municipal, 
Varrição e outros da Secretaria Municipal de Serviços, para atender as refeições oferecidas nos 
Serviços de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passagem, Centro Dia do Idoso da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para atender os projetos do 
Centro Social Urbano – CSU da Secretaria Municipal de Esportes  
DETENTORA: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Marca Un Valor Unit Valor 
 Total 

 
 

01 

O produto deverá estar de 
acordo com a NTA (Decreto 
12.486 de 20/10/1978) e 
resolução n°38 de 16/07/09 
FNDE. Ingredientes: leite 
integral, vitamina a, c e d, ferro 
e emulsificante lecitina de soja, 
deve estar embalado em 
pacotes ou lata de 400 g, 
resistente e isento de danos, 
reembalados secundariamente 
em material resistente e 
reforçado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
número de lote, quantidade do 
produto e data de validade. No 
momento da entrega o produto 
deverá apresentar prazo de 
validade mínima de 12 meses e 
data de fabricação inferior a 30 
dias. 

 
32.400 
 sendo:  

 
Escolas: 
24.000 

Creches:  
6.000 

 

Secretaria de 
Serviços: 600 

 

Semads: 
1575 

 

Centro Social 
urbano: 225 

 
Romano 

 
Kg 

 
22,00 

 
712.800,00 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
 
PROCESSO Nº 354/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
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270/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de leite em pó integral para Merenda 
Escolar das escolas e creches da Rede Municipal, para os funcionários da Garagem Municipal, 
Varrição e outros da Secretaria Municipal de Serviços, para atender as refeições oferecidas nos 
Serviços de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passagem, Centro Dia do Idoso da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para atender os projetos do 
Centro Social Urbano – CSU da Secretaria Municipal de Esportes  
DETENTORA: T&R CARNEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
 
Lote 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Marca Un 
Valor 
Unit 

Valor 
 Total 

 
 
 
 

02 

O produto deverá estar de acordo 
com a NTA (Decreto 12.486 de 
20/10/1978) e resolução n°38 de 
16/07/09 FNDE. Ingredientes: 
leite integral, vitamina a, c e d, 
ferro e emulsificante lecitina de 
soja, deve estar embalado em 
pacotes ou lata de 400 g, 
resistente e isento de danos, 
reembalados secundariamente 
em material resistente e 
reforçado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote, quantidade do 
produto e data de validade. No 
momento da entrega o produto 
deverá apresentar prazo de 
validade mínima de 12 meses e 
data de fabricação inferior a 30 
dias. 

 
10.800 
 sendo:  

 
Escolas:  

8.000 

Creches:  
2.000 

 

Secretaria 
de Serviços: 

200 

 

Semads: 
525 

 

Centro 
Social 

urbano: 75 

 
 
 

Romano 

 
 
 

Kg 

 
 
 

 24,07 

 
 
 

259.956,00 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
 
PROCESSO Nº 359/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
272/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável – auto lancetas 
automáticas em atendimento ao Programa do Insulino Dependente e CSI.  
DETENTORA: ASTRA CIENTÍFICA EIRELI 
 
Lote 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
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Item Descrição 
Qtd

e 
Marca  

N° de 
Registr

o na 
Anvisa 

U
n Valor unit Valor 

 Total 

01 

AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 
28 G -  
Totalmente automáticas, com 
acionamento por contato, 
espessura ultrafina e penetração 
consistente e indolor – É um 
dispositivo estéril, epirogênico e 
não tóxico de USO ÚNICO, 
indicado para obter amostras de 
sangue capilar para testes 
sanguíneos obtido através do 
dedo ou de áreas alternativas – 
Capilar; Em polipropileno; Ponta 
Trifacetada com revestimento 
Siliconado da Lâmina e diâmetro 
28 g. O produto deverá obedecer 
a legislação vigente; em material 
que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica; Validade 
mínima de 02 anos. Embalagem 
deverá conter n° do lote, data da 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual 
vigente. Caixas com 100 
unidades. 

 

375

0 

 

UNIQ 

MED 

 

1009871

0058 

 

C

X 

 

R$15,99 

 

R$59.962,50 

Assinatura: 10/11/2020 Vigência: 09/11/2021 
 
PROCESSO Nº 359/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
273/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável – auto lancetas 
automáticas em atendimento ao Programa do Insulino Dependente e CSI.  
DETENTORA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA 
 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item Descrição Qtde 
Marc

a 

N° de 
registro 

na 
Anvisa 

Un Valor unit Valor 
Total 

01 AUTO LANCETA 11.250 UNIQ 100987 CX R$ 15,99 R$179.887,50 
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AUTOMÁTICA 28 G -  
Totalmente automáticas, 
com acionamento por 
contato, espessura 
ultrafina e penetração 
consistente e indolor – É 
um dispositivo estéril, 
epirogênico e não tóxico 
de USO ÚNICO, indicado 
para obter amostras de 
sangue capilar para testes 
sanguíneos obtido através 
do dedo ou de áreas 
alternativas – Capilar; Em 
polipropileno; Ponta 
Trifacetada com 
revestimento Siliconado 
da Lâmina e diâmetro 28 
g. O produto deverá 
obedecer a legislação 
vigente; em material que 
promova barreira 
microbiana e abertura 
asséptica; Validade 
mínima de 02 anos. 
Embalagem deverá conter 
n° do lote, data da 
fabricação e validade, 
nome do responsável 
técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 
Caixas com 100 
unidades. 

MED 10075 

Assinatura: 10/11/2020 Vigência: 09/11/2021 
 
PROCESSO Nº 358/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
287/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
Unidades da SEMADS. 
DETENTORA:RICARDO RUBIO – EPP. 
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Lote 27 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit Valor Total 

01 

SUPLEMENTO ALIMENTAR VITALÍCIO: 
Suplemento Nutricional; em pó; boa 
palatabilidade, para idoso; peso total máximo 
de 500 g; com fibra, sem adição de sacarose, 
isento de glúten, diluição min. de 1,0 kcal/ml, 
com min. De 20 g de proteína; fonte de cálcio e 
vitamina D; acondicionado em embalagem que 
garanta integridade do produto. Apresentação 
do produto deverá obedecer a Legislação Atual 
vigente. 

300 lata 60,00 18.000,00 

 
Lote 28 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit Valor Total 

01 

SUPLEMENTO ALIMENTAR VITALÍCIO: 
Suplemento Nutricional; em pó; boa 
palatabilidade, para idoso; peso total máximo 
de 500 g; com fibra, sem adição de sacarose, 
isento de glúten, diluição min. de 1,0 kcal/ml, 
com min. De 20 g de proteína; fonte de cálcio e 
vitamina D; acondicionado em embalagem que 
garanta integridade do produto. Apresentação 
do produto deverá obedecer a Legislação Atual 
vigente. 

100 lata 60,00 6.000,00 

Assinatura: 19/11/2020 Vigência: 18/11/2021 
 
PROCESSO Nº 377/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
289/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de 
Solidariedade. 
DETENTORA: IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME 
 
Lote 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Qtde Un Descrição Valor Unitário 

1.000 Un 
CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA DELAS, 
OS SEGUINTES ITENS:  R$ 154,48 

Item Qtde Descrição 
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01 01 pct 

Arroz Tipo I – 5 kg – Arroz agulhinha; Tipo 1; Classe longo fino; constituído de 
grãos inteiros; com teor de umidade recomendada de 14%; isento de insetos; 
carunchos; gorgulhos e outras pragas; embalagem em saco plástico atóxico e 
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da 
entrega. 

02 01 pct 

Feijão Carioca – 2 kg – Feijão; carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 14%; isento de 
matérias estranhas; impurezas; grãos mofados; ardidos; germinados e 
carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico hermeticamente 
fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega. 

03 01 pct 

Açúcar Cristal – 5 kg – Açúcar; obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar; 
com aspecto, cor e odores características e sabor doce não podendo 
apresentar mau estado de conservação; alta umidade, presença de insetos ou 
detritos e odor estranho; embalagem primária plástica atóxica devidamente 
lacrada; com validade mínima de 10 meses da data de entrega. 

04 02 frs 

Óleo de Soja – 900 ml – composto de óleo de soja refinado e antioxidante; 
isento de oxidação; sujidades e materiais estranhos, embalado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica, com validade mínima 
de 10 meses na data de entrega. 

05 01 pct 
Leite em Pó Integral - Aluminizado – 400 g – leite em pó, com teor de matéria 
gorda no mínimo de 26% com ferro e vitaminas (C, A E D); integral; validade 
mínima de 10 meses na data da entrega. 

06 01 pct 

Achocolatado em Pó – 400 g – Alimento achocolatado; em pó; composto de 
açúcar, cacau em pó. Sal, emulsificante, estabilizante e aromatizante. Com cor 
marrom, sabor chocolate; odor característico; isento de fragmentos, insetos, 
sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primária apropriada e 
hermeticamente fechada com validade mínima de 10 meses na data da 
entrega. 

07 02 pct 

Macarrão Tipo Espaguete – 500 g – composto de sêmola, ovos e outros 
ingredientes permitidos; embalagem primária plástica; hermeticamente 
fechada e atóxica; embalagem secundária; caixa de papelão reforçada com 
validade mínima de 10 meses na data da entrega. 

08 01 lata 

Molho de Tomate – 340 g – molho de tomate, tradicional, composto de tomate 
sem pele e sem sementes; cebola; açúcar; sal; condimentos e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data 
da entrega. 

09 01 pct 
Sal – 1 kg – refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalado em saco plástico transparente com validade mínima de 22 meses na 
data da entrega. 

10 01 pct 

Fubá – 1 kg – fubá de milho; do grão de milho moído; de cor amarela; com 
aspecto; cor, cheiro e sabor  próprios; com ausência de umidade; fermentação; 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 04 meses 
na data da entrega. 

11 01 pct Bolacha Água e Sal – 200 g – biscoito com sal; tipo água e sal; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; gordura vegetal, açúcar, 
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amido, sal, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos. Embalagem 
em filme bopp metalizado hermeticamente fechado e atóxico; com validade 
mínima de 05 meses na data da entrega. 

12 02 latas 

Sardinha – 250 g – composto de sardinha, óleo, água, sal e outros 
ingredientes permitidos; conservado em óleo comestível, com aparência, cor e 
odor; sabor texturas próprias; isentos de ferrugem, estufamento, vazamento, 
amassamento, perfurações ou outras alterações do produto. Embalagem 
primária lata metálica com verniz sanitário. Hermeticamente fechada e 
perfeitamente recravada; com validade mínima de 36 meses na data da 
entrega.  

13 01 un 

Maionese – 250 g – Maionese, tradicional, composto de óleo de soja, amido 
modificado, açúcar, vinagre, condimentos e outros ingredientes, isentos de 
sujidades e outros materiais estranhos, embalado em sachê plástico atóxico e 
lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da entrega. 

14 01 un 

Seleta de legumes – 280 g – Ervilha reidratada, batata, cenoura e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data 
da entrega. 

15 01 pct 
Café em pó – 500 g – Tradicional; torrado e moído; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos; embalado a vácuo; com validade mínima de 12 
meses na data da entrega. 

16 01 pct 

Farofa – 200 g – Farofa de mandioca pronta; biju; toucinho defumado e outros 
ingredientes e condimentos; isento de insetos; odores ou sabores estranhos 
ou impróprios, sabor e aroma agradável. Embalado a vácuo; com validade 
mínima de 12 meses na data da entrega. 

Assinatura: 25/11/2020 Vigência: 24/11/2021 
 
PROCESSO Nº 377/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
288/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de 
Solidariedade. 
DETENTORA: W & C ALIMENTOS EIRELI. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Qtde Un Descrição Valor Un 

3.000 Un 
CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA DELAS, 
OS SEGUINTES ITENS: R$ 111,02 

Item Qtde Descrição 

01 01 pct 

Arroz Tipo I – 5 kg – Arroz agulhinha; Tipo 1; Classe longo fino; constituído de 
grãos inteiros; com teor de umidade recomendada de 14%; isento de insetos; 
carunchos; gorgulhos e outras pragas; embalagem em saco plástico atóxico e 
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da 
entrega. 

02 01 pct Feijão Carioca – 2 kg – Feijão; carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 14%; isento de 
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matérias estranhas; impurezas; grãos mofados; ardidos; germinados e 
carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico hermeticamente 
fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega. 

03 01 pct 

Açúcar Cristal – 5 kg – Açúcar; obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar; 
com aspecto, cor e odores características e sabor doce não podendo 
apresentar mau estado de conservação; alta umidade, presença de insetos ou 
detritos e odor estranho; embalagem primária plástica atóxica devidamente 
lacrada; com validade mínima de 10 meses da data de entrega. 

04 02 frs 

Óleo de Soja – 900 ml – composto de óleo de soja refinado e antioxidante; 
isento de oxidação; sujidades e materiais estranhos, embalado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica, com validade mínima 
de 10 meses na data de entrega. 

05 01 pct 
Leite em Pó Integral - Aluminizado – 400 g – leite em pó, com teor de matéria 
gorda no mínimo de 26% com ferro e vitaminas (C, A E D); integral; validade 
mínima de 10 meses na data da entrega. 

06 01 pct 

Achocolatado em Pó – 400 g – Alimento achocolatado; em pó; composto de 
açúcar, cacau em pó. Sal, emulsificante, estabilizante e aromatizante. Com cor 
marrom, sabor chocolate; odor característico; isento de fragmentos, insetos, 
sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primária apropriada e 
hermeticamente fechada com validade mínima de 10 meses na data da 
entrega. 

07 02 pct 

Macarrão Tipo Espaguete – 500 g – composto de sêmola, ovos e outros 
ingredientes permitidos; embalagem primária plástica; hermeticamente 
fechada e atóxica; embalagem secundária; caixa de papelão reforçada com 
validade mínima de 10 meses na data da entrega. 

08 01 lata 

Molho de Tomate – 340 g – molho de tomate, tradicional, composto de tomate 
sem pele e sem sementes; cebola; açúcar; sal; condimentos e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data 
da entrega. 

09 01 pct 
Sal – 1 kg – refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalado em saco plástico transparente com validade mínima de 22 meses na 
data da entrega. 

10 01 pct 

Fubá – 1 kg – fubá de milho; do grão de milho moído; de cor amarela; com 
aspecto; cor, cheiro e sabor  próprios; com ausência de umidade; fermentação; 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 04 meses 
na data da entrega. 

11 01 pct 

Bolacha Água e Sal – 200 g – biscoito com sal; tipo água e sal; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; gordura vegetal, açúcar, 
amido, sal, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos. Embalagem 
em filme bopp metalizado hermeticamente fechado e atóxico; com validade 
mínima de 05 meses na data da entrega. 

12 02 latas 

Sardinha – 250 g – composto de sardinha, óleo, água, sal e outros 
ingredientes permitidos; conservado em óleo comestível, com aparência, cor e 
odor; sabor texturas próprias; isentos de ferrugem, estufamento, vazamento, 
amassamento, perfurações ou outras alterações do produto. Embalagem 
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primária lata metálica com verniz sanitário. Hermeticamente fechada e 
perfeitamente recravada; com validade mínima de 36 meses na data da 
entrega.  

13 01 un 

Maionese – 250 g – Maionese, tradicional, composto de óleo de soja, amido 
modificado, açúcar, vinagre, condimentos e outros ingredientes, isentos de 
sujidades e outros materiais estranhos, embalado em sachê plástico atóxico e 
lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da entrega. 

14 01 un 

Seleta de legumes – 280 g – Ervilha reidratada, batata, cenoura e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data 
da entrega. 

15 01 pct 
Café em pó – 500 g – Tradicional; torrado e moído; isento de sujidades e 
outros materiais estranhos; embalado a vácuo; com validade mínima de 12 
meses na data da entrega. 

16 01 pct 

Farofa – 200 g – Farofa de mandioca pronta; biju; toucinho defumado e outros 
ingredientes e condimentos; isento de insetos; odores ou sabores estranhos 
ou impróprios, sabor e aroma agradável. Embalado a vácuo; com validade 
mínima de 12 meses na data da entrega. 

Assinatura: 25/11/2020 Vigência: 24/11/2021 
 
PROCESSO Nº 380/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
290/2020 
OBJETO: Registro de Preços objetivando futura aquisição de calçados para atender as 
necessidades das Unidades da SEMADS. 
DETENTORA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI – EPP. 
 
Lote 01  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 
35/36. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto 
na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

02 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 
37/38. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto 
na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 
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03 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 
39/40. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto 
na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

04 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 
41/42. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto 
na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

05 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 
43/44. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto 
na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

 
LOTE 02 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

TÊNIS; unissex; tamanho 37; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

02 

TÊNIS; unissex; tamanho 38; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 

50 PAR 78,79 3.939,50 
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fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

03 

TÊNIS; unissex; tamanho 39; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

04 

TÊNIS; unissex; tamanho 40; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

05 

TÊNIS; unissex; tamanho 41; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

06 

TÊNIS; unissex; tamanho 42; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 

50 PAR 78,79 3.939,50 
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predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

07 

TÊNIS; unissex; tamanho 43; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

08 

TÊNIS; unissex; tamanho 44; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, 
resistente, duradouro. Lingueta flexível e macia; 
fechamento com passantes para cadarço; palmilha em 
EVA; removível e forrada; solado em borracha; cor 
predominante: azul-marinho. Embalado 
individualmente, limpo e íntegro, isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Deverá 
conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
 
PROCESSO Nº 010/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 002/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Toalhas para Higienização Corporal – 
Pronto Socorro. 
DETENTORA:  PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE 
COSMÉTICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

TOALHA DE SECAGEM CORPORAL – 
Toalha de secagem, feita em celulosa 100%, 
descartável para uso corporal, suave, macia, 
resistente e de alto poder de absorção. A 
gramatura das toalhas de secagem não 
poderá ser inferior a 40 gr. O tamanho da 
toalha deverá ser de no mínimo de 25x40 
cm. 
Embalagem: as toalhas de secagem 
deverão vir em embalagens de no mínimo 

37.500 Un 1,97 73.875,00 
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50 unidades, contendo na sua parte externa 
as seguintes informações impressas em 
língua portuguesa: identificação, 
procedência, data de validade. 

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

02 

TOALHA DE SECAGEM CORPORAL – 
Toalha de secagem, feita em celulosa 100%, 
descartável para uso corporal, suave, macia, 
resistente e de alto poder de absorção. A 
gramatura das toalhas de secagem não 
poderá ser inferior a 40 gr. O tamanho da 
toalha deverá ser de no mínimo de 25x40 
cm. 
Embalagem: as toalhas de secagem 
deverão vir em embalagens de no mínimo 
50 unidades, contendo na sua parte externa 
as seguintes informações impressas em 
língua portuguesa: identificação, 
procedência, data de validade. 

12.500 Un 1,97 24.625,00 

Assinatura: 19/02/2021 Vigência: 18/02/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 130/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA – ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

05 

LUVA NITRÍLICA – TAMANHO P – 
CAIXA/100 UNIDADES 
Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho P; alta sensibilidade; o 
produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

7.500 CX 79,37 595.275,00 
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06 

LUVA NITRÍLICA – TAMANHO M – 
CAIXA/100 UNIDADES 
Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho M; alta sensibilidade; 
o produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

7.500 CX 79,37 595.275,00 

07 

LUVA NITRÍLICA – TAMANHO G – 
CAIXA/100 UNIDADES 
Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho G; alta sensibilidade; o 
produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

7.500 CX 79,37 595.275,00 

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 128/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

02 

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE – 
500 ML – UNIDADE 
Especificação Técnica: Almotolia, de 
polietileno de média densidade, transparente; 
resistente a desinfecções e quedas; composto 
por corpo rosqueado a tampa e bico reto com 
protetor; embalagem apropriada com 
capacidade de 500 ml.  

750 UN 3,80 2.850,00 

03 
ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR – 500 ML – 
UNIDADE 

750 UN 3,80 2.850,00 
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Especificação Técnica: Almotolia, de 
polietileno de média densidade, ambar; 
resistente a desinfecções e quedas; composto 
por corpo rosqueado a tampa e bico curvo 
com protetor; embalagem apropriada com 
capacidade de 500 ml.  

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 129/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: LUIZ GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA – EPP 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

04 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) – 
UNIDADE 
Protetor Facial; constituído de visor para face 
shield; visor em petg ou acetato transparente; 
lente do visor com espessura de 0,4 e 0,5 
mm; visor medindo aproximadamente 240 
mm x 275 mm (l x a), com película protetora 
em ambas as faces; bordas arredondadas; 
protetor no formato anatômico; visor e coroa 
fixados através de 03 orifícios para encaixe 
do suporte; suas condições deverão estar de 
acordo com a Norma ABNT NBR ISO 
16360/2015. NESTE ITEM SERÁ 
NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PRODUTO 
PELO FISCAL TÉCNICO EM 05 DIAS APÓS 
A DISPUTA DE PREÇOS. 

3.750 UN 3,89 14.587,50 

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

14 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) – 
UNIDADE 
Protetor Facial; constituído de visor para face 
shield; visor em petg ou acetato transparente; 
lente do visor com espessura de 0,4 e 0,5 
mm; visor medindo aproximadamente 240 
mm x 275 mm (l x a), com película protetora 
em ambas as faces; bordas arredondadas; 
protetor no formato anatômico; visor e coroa 
fixados através de 03 orifícios para encaixe 
do suporte; suas condições deverão estar de 
acordo com a Norma ABNT NBR ISO 

1.250 UN 3,89 4.862,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

34

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 31 de agosto de 2021 Ano V | Edição nº 1052

16360/2015. NESTE ITEM SERÁ 
NECESSÁRIO AVALIAÇÃO DO PRODUTO 
PELO FISCAL TÉCNICO EM 05 DIAS APÓS 
A DISPUTA DE PREÇOS. 

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 131/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALRES – EIRELI - ME 
 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

12 

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE – 
500 ML – UNIDADE 
Especificação Técnica: Almotolia, de polietileno 
de média densidade, transparente; resistente a 
desinfecções e quedas; composto por corpo 
rosqueado a tampa e bico reto com protetor; 
embalagem apropriada com capacidade de 
500 ml.  

250 Un 5,42 1.355,00 

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 132/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP 
 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

15 

LUVA NITRÍLICA – TAMANHO P – 
CAIXA/100 UNIDADES 
Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho P; alta sensibilidade; o 
produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

2.500 CX 85,99 214.975,00 

16 
LUVA NITRÍLICA – TAMANHO M – 
CAIXA/100 UNIDADES 

2.500 CX 85,99 214.975,00 
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Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho M; alta sensibilidade; 
o produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

17 

LUVA NITRÍLICA – TAMANHO G – 
CAIXA/100 UNIDADES 
Luva para procedimento descartável; 
resistente fabricada com borracha nitrílica; 
ambidestra; Tamanho G; alta sensibilidade; o 
produto deve ter Certificado de 
Comprovação (CA), conforme Legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem 
reforçada e apropriada; que garanta a 
integridade do produto; rótulo com número 
de lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

2.500 CX 85,99 214.975,00 

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
 
PROCESSO Nº 146/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 127/21 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Descartáveis para as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: RR MEDICAL EIRELI – ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SERINGA DE GASOMETRIA – UNIDADES 
Seringa em polipropileno de alta densidade, 
livre de látex, transparente, graduada em 3,0 
ml (volume de aspiração 1,6 ml de acordo 
com o IFCC), siliconada, com bico luer-lok. 
Possui membrana porosa interna 
autovedante. Contém 80 U.I. de Heparina de 
Litio derivada da mucosa intestinal do porco, 
jateada spray seco, pra coleta de sangue na 
análise de gasometria e eletrólitos. Permite 
três modos de coleta: natural, pré- calibrado 
ou por aspiração. Acompanha: agulha 25x7 

7.500 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

7,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.200,00 
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(23G1) em aço inoxidável com bisel 
trifacetado, siliconada, canhão incolor com 
dispositivo exclusivo de segurança na cor 
rosa, que após o uso deverá ser acionado 
recobrindo completamente a agulha 
garantindo total biossegurança. Tampa na 
cor verde de acordo com a ISO 6710, 
adaptável ao bico da seringa, para vedação 
de ar. Embalagem unitária em plástico 
transparente, livre de látex, com picote para 
abertura, contendo: número de catálogo, 
número de lote, descrição do conteúdo e 
informações de segurança sobre o produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

08 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO P – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Pequeno, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 
Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente.  rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

7.500 CX 69,50 521.250,00 

09 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO M – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Médio, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 

7.500 CX 69,50 521.250,00 
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Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente. rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

10 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO G – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Grande, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 
Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente.  rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

7.500 CX 69,50 521.250,00 

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

11 

SERINGA DE GASOMETRIA – UNIDADES 
Seringa em polipropileno de alta densidade, 
livre de látex, transparente, graduada em 3,0 
ml (volume de aspiração 1,6 ml de acordo 
com o IFCC), siliconada, com bico luer-lok. 
Possui membrana porosa interna 
autovedante. Contém 80 U.I. de Heparina de 
Litio derivada da mucosa intestinal do porco, 
jateada spray seco, pra coleta de sangue na 
análise de gasometria e eletrólitos. Permite 
três modos de coleta: natural, pré- calibrado 
ou por aspiração. Acompanha: agulha 25x7 
(23G1) em aço inoxidável com bisel 
trifacetado, siliconada, canhão incolor com 
dispositivo exclusivo de segurança na cor 
rosa, que após o uso deverá ser acionado 
recobrindo completamente a agulha 
garantindo total biossegurança. Tampa na 
cor verde de acordo com a ISO 6710, 

2.500 UN 7.76 19.400,00 
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adaptável ao bico da seringa, para vedação 
de ar. Embalagem unitária em plástico 
transparente, livre de látex, com picote para 
abertura, contendo: número de catálogo, 
número de lote, descrição do conteúdo e 
informações de segurança sobre o produto. 

13 

ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR – 500 ML 
– UNIDADE 
Especificação Técnica: Almotolia, de 
polietileno de média densidade, ambar; 
resistente a desinfecções e quedas; 
composto por corpo rosqueado a tampa e 
bico curvo com protetor; embalagem 
apropriada com capacidade de 500 ml.  

250 UN 5,43 1.357,50 

18 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO P – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Pequeno, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 
Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente.  rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

2.500 CX 69,50 173.750,00 

19 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO M – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Médio, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 

2.500 CX 69,50 173.750,00 
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Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente. rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

20 

LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX – 
TAMANHO G – CAIXA/100 UNIDADES 
Especificação Técnica: Luva descartável; em 
látex; com espessura padrão; na cor leitosa; 
Tamanho Grande, de uso hospitalar; não 
estéril, talcada;  
acondicionado em embalagem devidamente 
identificada. O produto deve ter Certificado 
de Comprovação (CA), com textura 
uniforme, sem falhas, ambidestra, 
anatômica, sensibilidade tátil.  O produto 
deverá ser entregue acompanhado do 
Certificado de Aprovação, conforme 
Legislação vigente.  rótulo com número de 
lote; data de fabricação/validade/prazo; 
procedência. 

2.500 CX 69,50 173.750,00 

Assinatura: 19/05/2021 Vigência: 18/05/2022 
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