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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de consulta médica de ginecologista, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Fornecedor: Dalcim Clínica Médica e Odontológica 
Ltda Me

Empenho(s): 5899/2021

Valor: R$ 5.000,00

Avaré, 16 de novembro 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 prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1359/2021

Valor: R$ 2.556,70

Avaré, 16 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento 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 prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1361, 1362, 1363/2021

Valor: R$ 3.482,89

Avaré, 16 de novembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1349/2021

Valor: R$ 17.105,98
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Avaré, 16 de novembro de 2021

ITAMAR DE ARAUJO

Secretário Municipal de Fazenda

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 informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1357/2021

Valor: R$ 6.007,03

Avaré, 16 de novembro 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 prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1360/2021

Valor: R$ 5.800,09

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1350, 1351, 1358/2021

Valor: R$ 10.867,74

Avaré, 16 de novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

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 informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda
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Empenho(s): 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1364, 
1365, 1366, 1367, 1368/2021

Valor: R$ 7.610,52

Avaré, 16 de novembro 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 serviços prestados com aulas de Teatro nas 
Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessário para atender os Projetos 
de Arte e Cultura.

Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto

Empenho(s): 20189/2021

Valor: R$ 1.980,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

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 fornecimento diário via correio eletrônico 
ou website de boletim de publicações em nome do 
Município, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para manutenção dos serviços administrativos 
da Municipalidade.

Fornecedor: Grifon Brasil Assessoria Ltda Epp

Empenho(s): 13352/2021

Valor: R$ 50,00

Avaré, 16 de novembro 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 serviços médicos de especialidade em 
otorrinolaringologia, tal quebra de ordem se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal da Saúde.

Fornecedor: IGAS – Instituto de Gestão Avançada em 
Saúde Ltda

Empenho(s): 13565/2021

Valor: R$ 9.375,00

Avaré, 16 de novembro 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 serviço prestado com publicação, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para publicação 
no sistema INCOM da Imprensa Nacional (DOU) para 
publicação de editais, extrato e termos.

Fornecedor: Imprensa Nacional

Empenho(s): 26/2021

Valor: R$ 594,72

Avaré, 16 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição, na modalidade frotista, de veículo tipo 
van com capacidade de 15 passageiros além do motorista, 
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tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal da 
Educação.

Fornecedor: J.C.B. Máquinas e Equipamentos Eireli 
Epp

Empenho(s): 15732, 15733/2021

Valor: R$ 188.000,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal da Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de produtos infantis para atendimento 
de crianças acolhidas pela Secretaria sob guarda e 
acompanhamento judicial, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: L. Martha Soluções em Papelaria e 
Limpeza Me

Empenho(s): 13449/2021

Valor: R$ 428,50

Avaré, 16 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento 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 pão de hot dog, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal da Educação.

Fornecedor: Leandro Joest Rebessi Me

Empenho(s): 19978/2021

Valor: R$ 34,50

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Educação

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

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

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me

Empenho(s): 24846/2021

Valor: R$ 2.814,75

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal da 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 médicos - Cardiologia, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Marcelo de O. Camargo

Empenho(s): 6140/2021

Valor: R$ 2.400,00

Avaré, 16 de novembro 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 
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de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de realização de laudos de eletroencefalograma 
EEG on line, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal da Saúde.

Fornecedor: Neurocentro Centro de Neurologia e 
Métodos de Diagnósticos Ltda Me

Empenho(s): 291/2021

Valor: R$ 177,32

Avaré, 16 de novembro de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde

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

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

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

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 250,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica de pagamentos 
por se tratar de prestação de serviços de operação e 
manutenção no Aterro Sanitário de Avaré, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia 

Ambiental S/A

Empenho(s): 1376/2021

Valor: R$ 211.918,74

Avaré, 16 de novembro 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 142 estantes de aço para o arquivo 
municipal e 08 estantes de aço para o DRH/GP, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Fornecedor: Radar SSP Bálsamo Comercial Ltda

Empenho(s): 15747, 15748/2021

Valor: R$ 65.250,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

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 recargas de gás P45, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda Epp

Empenho(s): 24586/2021

Valor: R$ 1.209,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

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 serviço de monitoramento de alarme e câmera, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.

Fornecedor: Service Tecnologia em Segurança Ltda

Empenho(s): 3679, 3682, 3684, 3681, 3678/2021

Valor: R$ 45.100,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de sistematização, migração, implantação e 
licenciamento de software com aplicativos destinados à 
modernização da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, 
visando a unificação de cadastros imobiliários e 
contribuintes, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal da Fazenda.

Fornecedor: SPDBrasil Softwares e Processamento 
de Dados Ltda

Empenho(s): 13045/2021

Valor: R$ 12.718,88

Avaré, 16 de novembro de 2021

ITAMAR DE ARAUJO

Secretário Municipal da Fazenda

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 médicos - neurologia, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Thaís Fagnani Machado

Empenho(s): 6142/2021

Valor: R$ 950,00

Avaré, 16 de novembro 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 
serviços médicos, tal quebra de ordem se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal da Saúde.

Fornecedor: Vannini & Delatim Serviços Médicos e 
Nutricionais Ltda

Empenho(s): 8568/2021

Valor: R$ 6.466,00

Avaré, 16 de novembro 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 prestação de serviços médicos - oftalmologista, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Fornecedor: Spazio K e T Clínica de Olhos Ltda

Empenho(s): 6135/2021

Valor: R$ 4.200,00

Avaré, 16 de novembro de 2021
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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 fornecimento de material descartável para uso 
nas unidades de saúde, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: S. V. Braga Importadora

Empenho(s): 17182/2021

Valor: R$ 1.104,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

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 pedido de 01 par de placas padrão 
Mercosul para veículo de placa DBS1B89, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Iago Antônio Alencar Costa Me

Empenho(s): 24778/2021

Valor: R$ 150,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 

de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para publicação de 
Atos Oficiais em jornais de grande circulação.

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

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 250,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço de implantação de sistema de imagens 
CFTV, alarmes monitorados e rede intranet via fibra óptica 
com fornecimento de todos os equipamentos e insumos 
necessários, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Governo.

Fornecedor: Service Tecnologia em Segurança Ltda

Empenho(s): 22497/2021

Valor: R$ 8.200,00

Avaré, 16 de novembro de 2021

PATRÍCIA DE CÁSSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN

Secretária Municipal de Governo
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Outros Atos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
 
 

Interessado (s) JOAO FRANCISCO PINTO CAMPOS

Protocolo (s) 13891/21
Processo nº 331/2021

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

Data 09/11/2021

Considerando as informações constantes as fls. 05,
Considerando após melhor análise dos pedidos,
Considerando  que a Administração poderá rever seus atos em qualquer tempo, 

Quanto aos pedidos  de fls  . 02 a 04:  

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

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

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

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

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

Informe-se aos interessados. Publique-se 

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

Rua Rio Grande do Sul, nº 1810 – 2º andar – administracao@avare.sp.gov.br – fone : 37112582
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 274/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 

01 

AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE  
APROXIMADAMENTE 200 ML 
Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, 
Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, além de 
possuírem propriedades emolientes que 
protegem a pele e auxiliam no processo de 
cicatrização de feridas. 
Frasco de aproximadamente 200 ml 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação/ número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

750 FRS R$ 4,64 R$ 3.480,00 

10 DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Detergente enzimático – Galão de 5 litros 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

300 GAL R$ 100,00 R$ 30.000,00 

23 VASELINA LÍQUIDA – 1 LITRO 
Vaselina líquida: Frasco 1 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 

1.275 FRS R$ 23,52 R$ 29.988,00 
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Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 275/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
02 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1.000 ML 

Acondicionado em frasco de 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

375 FRS R$ 5,34 R$ 2.002,50 

05 ÁLCOOL GEL - FRASCO DE NO MÍNIMO 60 ML 
Álcool gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de álcool etílico; 
agentes hidratantes emolientes; indicado para 
antissepsia das mãos. Acondicionado em frasco 
aproximadamente 60 ml. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

975 FRS R$ 3,54 R$ 3.451,50 

15 GLICERINA LÍQUIDA – FRASCO 01 LITRO 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 

225 LT R$ 35,90 R$ 8.077,50 
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Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

17 LÍQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO  
Indicado como antisséptico local, para curativo 
de feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Frasco de 1 
litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

30 FRS R$ 6,75 R$ 202,50 

19 PVPI DEGERMANTE – FRASCO 01 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVPI) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

225 FRS R$ 18,78 R$ 4.225,50 

20 PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVPI) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

450 FRS R$ 20,36 R$ 9.162,00 

22 SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 LITROS 
Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaina; glicerina, edta, água 

12 GAL R$ 50,30 R$ 603,60 
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deionizada, uso adulto; para cabelos normais; 
sem álcool, com PH balanceado.  
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

 
Cota Reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
47 SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 LITROS 

Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaina; glicerina, edta, água 
deionizada, uso adulto; para cabelos normais; 
sem álcool, com PH balanceado.  
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

03 GAL R$ 50,30 R$ 150,90 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 276/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LIMPEZA MACATUBA LTDA 
ME 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
03 ÁLCOOL 70% - 1.000 ML 

Álcool etílico hidratado na concentração de 70º  
INPM – Frasco 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 

14.2
50 

FRS R$ 4,89 R$ 69.682,50 
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Validade de no mínimo 12 meses 

04 ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML 
Álcool gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de álcool etílico; 
frasco de aproximadamente 500 ml; agentes 
hidratantes emolientes; indicado para antissepsia 
das mãos. Acondicionado em frasco com válvula 
Pump e trava de segurança. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

1.95
0 

FRS R$ 7,07 R$ 13.786,50 

11 DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas 
e postos de saúde. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, paredes e instrumentação em 
geral. Sua aplicação segura pode ser em 
acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, 
PVC e vinil. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

300 GAL R$ 18,33 R$ 5.499,00 

21 SABONETE CREMOSO NEUTRO – GALÃO 5 
LITROS 
Sabonete cremoso, neutro, suave (ph entre 7,0 a 
8,0), para higiene das mãos. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 

1.35
0 

GAL R$ 15,55 R$ 20.992,50 
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Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

 
Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
28 ÁLCOOL 70% - 1.000 ML 

Álcool etílico hidratado na concentração de 70º  
INPM – Frasco 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

4.750 FRS R$ 4,89 R$ 23.227,50 

29 ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML 
Álcool gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de álcool etílico; 
frasco de aproximadamente 500 ml; agentes 
hidratantes emolientes; indicado para antissepsia 
das mãos. Acondicionado em frasco com válvula 
Pump e trava de segurança. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

650 FRS R$ 7,07 R$ 4.595,50 

30 ÁLCOOL GEL -  FRASCO DE NO MÍNIMO 60 
ML 
Álcool gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de álcool etílico; 
agentes hidratantes emolientes; indicado para 
antissepsia das mãos. Acondicionado em frasco 
aproximadamente 60 ml. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 

325 FRS R$ 9,23 R$ 2.999,75 
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Validade de no mínimo 12 meses 

36 DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas 
e postos de saúde. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, paredes e instrumentação em 
geral. Sua aplicação segura pode ser em 
acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, 
PVC e vinil. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

100 GAL R$ 18,33 R$ 1.833,00 

46 SABONETE CREMOSO NEUTRO – GALÃO 5 
LITROS 
Sabonete cremoso, neutro, suave (ph entre 7,0 a 
8,0), para higiene das mãos. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

450 GAL R$ 15,55 R$ 6.997,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 277/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
06 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos – frasco 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 

300 LT R$ 12,55 R$ 3.765,00 
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Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

07 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 01 LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%, 
frasco 01 litro. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

300 LT R$ 8,85 R$ 2.655,00 

12 ENXAGUANTE BUCAL – FRASCO MÍNIMO 500 
ML 
À base de Gluconato de Clorexidina a 0,12%. 
Frasco com no mínimo 500 ml 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

203 FRS R$ 21,67 R$ 4.399,01 

13 GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 5 
LITROS 
Gel condutor especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para transmissão 
ultrassônica, em aparelhos de ultrassonografia, 
ecógrafos e doppler. Galão de 05 litros. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 

15 GAL R$ 22,90 R$ 343,50 
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obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

14 GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – FRASCO DE 
APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS 
Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo 
nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores 
e bisturis elétricos. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

900 FRS R$ 1,83 R$ 1.647,00 

18 PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA – 
POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia 
Sedosa, branca, soft, emulsão cremosa 
hidrofílica, excelente estabilidade e desempenho, 
baixa perda de umidade. Não tóxica. 
Apresentação: Pote de aproximadamente 01 kg. 
Remoção: remove-se com água somente.  
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

12 POT R$ 67,85 R$ 814,20 

 
Cota Reservada ME, EPP, MEI  



 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.

18

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 16 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1126

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
43 PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA – 

POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia 
Sedosa, branca, soft, emulsão cremosa 
hidrofílica, excelente estabilidade e desempenho, 
baixa perda de umidade. Não tóxica. 
Apresentação: Pote de aproximadamente 01 kg. 
Remoção: remove-se com água somente.  
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

03 POT R$ 67,85 R$ 203,55 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 278/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
09 DESINFETANTE DE USO GERAL – GALÃO DE 

5 LITROS 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

413 GAL R$ 15,56 R$ 6.426,28 

16 
HIPOCLORITO DE SÓDIO  1% - GALÃO 5 
LITROS 

2.475 GAL R$ 9,81 R$ 24.279,75 
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À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm); V 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade informada pelo fabricante ou de no 
mínimo 6 meses 

24 ÁCIDO PERICERÁTICO 0,2% - 1 LITRO 
Composto por: Ácido pericerático na 
concentração 0,2%, solução líquida esterilizante 
e desinfetante, pronto uso, com ação bactericida, 
virucida e fungicida. Usado em matérias/artigos, 
médicos críticos e semicríticos, realizando a 
desinfecção até 30 min; atóxico, biodegradável e 
odor levemente avinagrado, com inibidor de 
corrosão, sem efeito residual. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

18 GAL R$ 70,60 R$ 1.270,80 

 
Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
31 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos – frasco 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 

100 LT R$ 42,60 R$ 4.260,00 
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identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

34 DESINFETANTE DE USO GERAL – GALÃO DE 
5 LITROS 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

137 GAL R$ 15,56 R$ 2.131,72 

35 DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 5 
LITROS 
Detergente enzimático – Galão de 5 litros 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

100 GAL R$ 
101,00 

R$ 10.100,00 

41 
HIPOCLORITO DE SÓDIO  1% - GALÃO 5 
LITROS 
À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm); V 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 

825 GAL R$ 9,81 R$ 8.093,25 
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Validade informada pelo fabricante ou de no 
mínimo 6 meses 

49 ÁCIDO PERICERÁTICO 0,2% - 1 LITRO 
Composto por: Ácido pericerático na 
concentração 0,2%, solução líquida esterilizante 
e desinfetante, pronto uso, com ação bactericida, 
virucida e fungicida. Usado em matérias/artigos, 
médicos críticos e semicríticos, realizando a 
desinfecção até 30 min; atóxico, biodegradável e 
odor levemente avinagrado, com inibidor de 
corrosão, sem efeito residual. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

06 GAL R$ 70,60 R$ 423,60 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 349/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 184/2020 – ATA DE REGISTRO: 279/2020 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Global 
26 AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE  

APROXIMADAMENTE 200 ML 
Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, 
Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, além de 
possuírem propriedades emolientes que 
protegem a pele e auxiliam no processo de 
cicatrização de feridas. 
Frasco de aproximadamente 200 ml 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação/ número do lote / procedência e 
responsável técnico. 

250 FRS R$ 22,59 R$ 5.647,50 
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Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

27 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1.000 ML 
Acondicionado em frasco de 01 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

125 FRS R$ 6,53 R$ 816,25 

32 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 01 LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%, 
frasco 01 litro. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

100 LT R$ 31,80 R$ 3.180,00 

37 ENXAGUANTE BUCAL – FRASCO MÍNIMO 500 
ML 
À base de Gluconato de Clorexidina a 0,12%. 
Frasco com no mínimo 500 ml 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

67 FRS R$ 27,93 R$ 1.871,31 

38 GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 5 
LITROS 
Gel condutor especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para transmissão 

05 GAL R$ 26,20 R$ 131,00 
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ultrassônica, em aparelhos de ultrassonografia, 
ecógrafos e doppler. Galão de 05 litros. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

39 GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – FRASCO DE 
APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS 
Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo 
nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores 
e bisturis elétricos. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

300 FRS R$ 6,38 R$ 1.914,00 

40 GLICERINA LÍQUIDA – FRASCO 01 LITRO 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

75 LT R$ 35,90 R$ 2.692,50 

42 LÍQUIDO DE DAKIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO  
Indicado como antisséptico local, para curativo de 
feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Frasco de 1 

10 FRS R$ 6,75 R$ 67,50 
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litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

44 PVPI DEGERMANTE – FRASCO 01 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVPI) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

75 FRS R$ 40,60 R$ 3.045,00 

45 PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVPI) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

150 FRS R$ 45,03 R$ 6.754,50 

48 VASELINA LÍQUIDA – 1 LITRO 
Vaselina líquida: Frasco 1 litro 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 

425 FRS R$ 29,74 R$ 12.639,50 
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materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atua vigente. 
Nas embalagens devem conter os dados de 
identificação / número do lote / procedência e 
responsável técnico. 
Ter registro/notificação no M.S./Anvisa 
Validade de no mínimo 12 meses 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/11/2.020 
 
PROCESSO: 133/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 071/21 – ATA DE REGISTRO: 125/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual de Equipamentos e Proteção Individual (EPI's) 
destinados as Secretarias da Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
LOTE 01 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Avental de Raspa – Tamanho 120x60cm: 

Avental de segurança confeccionado em 
raspa, com fechamento em tiras de raspa 
com ajuste em fivela metálica e tira no 
pescoço. Pode ter emenda de raspa de 
20cm no barrado. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

79 Un. R$ 32,34 R$ 2.554,86 

02 Avental de Lona – Tamanho 100x60cm: 
cadarço em tecido de algodão no pescoço e 
na cintura para ajuste. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

42 Un. R$ 20,55 R$ 863,10 

03 Avental térmico impermeabilizado – 
Tamanho Padrão: Avental de segurança 
confeccionado em tecido de algodão com 
tratamento impermeabilizante em silicone, 
ajustável através de tiras nas costas, sem 
forro. Com Certificado de Aprovação – C.A. 

162 Un. R$ 154,32 R$ 24.999,84 

04 Avental Impermeável – Tamanho 
1,20x0,70cm: Avental de segurança 
confeccionado em trevira reforçada, 
composto de peça única, modelo frontal, 
com ilhoses metálicos. Proteção do tronco 
do usuário contra respingos químicos 
(ácidos, álcalis e detergentes) e água. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

94 Un. R$ 12,12 R$ 1.139,28 

05 Macacão de Proteção em Tyvek Risco 
Biológico – Tamanho Padrão: Vestimenta 
de segurança, tipo macacão, confeccionada 
em polipropileno (não tecido) laminado, com 
filme de polipropileno, fechado frontal com 

150 Un. R$ 61,35 R$ 9.202,50 
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ziper e pala de proteção, elástico no capuz, 
punho e tornozelos. Para proteção do crânio, 
pescoço, tronco, membros superiores e 
inferiores do usuário contra risco de origem 
química e biológica. EPI para proteção ao 
combate do COVID-19 com C.A. 

06 Conjunto de camisa e calça em tecido 
hidro repelente com capuz – Tamanho 
Padrão: Pulverização de calda agrotóxica, 
aplicação de defensivos via solo, aplicação 
de produtos veterinários, preparo de pré-
misturas, manuseio de agrotóxicos, 
aplicação de produtos domissanitários, 
proteção em capina – química, ambientes 
com poeiras tóxicas em suspensão, controle 
de pragas e vetores e entre outros. Nº de 
Lavagens: 30. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

42 CJ R$ 93,47 R$ 3.925,74 

Valor Global Lote 01: R$ 42.685,32 (Quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e dois centavos) 
 
LOTE 04 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Luva de raspa – Tamanho P: 

Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na palma 
e face palmar dos dedos, punho 30cm. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

75 Par R$ 20,11 R$ 1.508,25 

02 Luva de raspa – Tamanho M: 
Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na palma 
e face palmar dos dedos, punho 30cm. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

825 Par R$ 20,11 R$ 16.590,75 

03 Luva de raspa – Tamanho G: 
Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na palma 
e face palmar dos dedos, punho 30cm. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

863 Par R$ 20,11 R$ 17.354,93 

04 Luva de segurança isolante alta tensão 
2,5 KV de borracha – Tamanho Padrão: 
Borracha natural destinada a proteger a 
mão contra choques elétricos, o punho e a 
parte do antebraço, completa independência 
de movimento dos dedos. Com Certificado 

08 Par R$ 264,56 R$ 2.116,48 
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de Aprovação – C.A. 
05 Luva de cobertura – Tamanho Padrão: 

para uso em eletricidade, com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

08 Par R$ 32,30 R$ 258,40 

06 Luva de segurança de baixa tensão – 
Tamanho Padrão: para uso eletricista, com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

30 Par R$ 30,55 R$ 916,50 

07 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho P: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

188 Par R$ 10,03 R$ 1.885,64 

08 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho M: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.050 Par R$ 10,03 R$ 10.531,50 

09 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho G: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.575 Par R$ 10,03 R$ 15.797,25 

10 Luva em borracha nitrílica – Tamanho P: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 
nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.275 Par R$ 9,99 R$ 12.737,25 

11 Luva em borracha nitrílica – Tamanho M: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 
nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

2.175 Par R$ 9,99 R$ 21.728,25 

12 Luva em borracha nitrílica – Tamanho G: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 
nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

2.250 Par R$ 9,99 R$ 22.477,50 

13 Luva térmica para cozinha – Tamanho 
Padrão: Luva para forno refeitório até 
250°C, modelo tipo mão de gato reversível, 
com reforço em para-aramida entre o 
polegar e o indicador, confeccionada em 
aramida com revestimento siliconado, punho 
20cm de comprimento, em tecido brim tipo 
sol siliconado, forração descartável, costura 
em linha meta-aramida. Com Certificado de 

75 Un. R$ 171,00 R$ 12.825,00 
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Aprovação – C.A. 
14 Luva para Procedimento – Tamanho P: 

Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

3.750 Cx R$ 125,61 R$ 
471.037,50 

15 Luva para Procedimento – Tamanho M: 
Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

4.875 Cx R$ 121,31 R$ 
591.386,25 

16 Luva para Procedimento – Tamanho G: 
Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

4.875 Cx R$ 121,31 R$ 
591.386,25 

17 Luva de Látex Natural – Tamanho P: Com 
forro de algodão (flocada), comprimento de 
30cm, espessura de 0,45mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, cano longo, Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

75 Un. R$ 4,25 R$ 318,75 

18 Luva de Látex Natural – Tamanho M: Com 
forro de algodão (flocada), comprimento de 
30cm, espessura de 0,45mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, cano longo, Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

2.100 Un. R$ 4,11 R$ 8.631,00 

19 Luva de Látex Natural – Tamanho G: Com 
forro de algodão (flocada), comprimento de 
30cm, espessura de 0,45mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, cano longo, Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

2.250 Un. R$ 4,11 R$ 9.247,50 

20 Máscara Cirúrgica Descartável – 
Tamanho Padrão: Máscara Cirúrgica 
Descartável: Máscara cirurgica descartável 
em 100% polipropileno, Melt Blow, não 

2.625 Cx R$ 70,16 R$ 
184.170,00 
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alérgica, com 4 tiras para colocação, clip 
nasal revestido e prega horizontal, 3 
camadas, atóxica, hipoalergenica, isento de 
fibra de vidro, emenda por ultrassom, não 
estéril, 1ª camada polipropileno 20g, 2ª 
camada filtro meltblow 20g, 3ª camada 
polipropileno 30g, com filtro eficiência de 
filtragem bacteriana maior que 96%, 
embalagem em material apropriado que 
garanta a integridade do produto, a 
apresentação do produto deverá obedecer a 
Legislação Atual Vigente, com Certificado de 
Aprovação – C.A 

Valor Global Lote 04: R$ 1.992.904,95 (Um milhão, novecentos e noventa e dois mil, 
novecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) 
 
LOTE 07 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Vara de Manobra telescópicas – 

Tamanho VTT – 1/7 – 9,16mt: Distância 
de segurança e o isolamento são de 
fundamental importância nas operações 
de instalação e retirada dos conjuntos de 
aterramento e curto-circuitamento 
temporários nas instalações elétricas. 
Fabricada com tubo de fibra de vidro 
impregnado com resina epóxi. A forma 
triangular permite que cada seção seja 
travada automaticamente, sem giro. De 
acordo com as normas ASTM F 1826-00, 
NBR 11854 e NR 10. 

03 Un. R$ 1.916,25 R$ 5.748,75 

02 Instrumento detector de tensão CA por 
contato – Tamanho Padrão: Detector de 
tensão por campo VT Volteck para baixa 
tensão V a 9Kv a Kv e Alta Tensão acima 
de Kv. 

04 Un. R$ 1.113,29 R$ 4.453,16 

03 Cones de sinalização alt 777,0 x largura 
da base 40,0x40,0 cm – Tamanho 
Padrão: Cone de sinalização refletivo 
laranja e branco conformidade NBR 15071 
exigido por lei a toas as empresas de 
transporte de produtos perigosos. 

08 Un. R$ 138,02 R$ 1.104,16 

04 Lanterna de cabeça led – Tamanho 
Padrão: Para acoplar no capacete de 
segurança. 

23 Un. R$ 69,62 R$ 1.601,26 

05 Balde para eletricista – Tamanho Único: 
Cor verde confeccionado em lona 

08 Un. R$ 37,68 R$ 301,44 
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impermeável com fundo reforçado em 
couro sintético, borda com anel rígido e 
alça de corda de nylon trançado, dobrável, 
leve e prática, ideal para transporte e 
principalmente para içamento de 
ferramentas. 

06 Perneira de bedim com 3 lâminas de 
aço – Tamanho 16cmx0,6mm: 
vestimenta de segurança tipo perneira, 
confeccionada em couro sintético (bedin 
15mm de espessura, forrada 
internamente, em peça única (para 
sobrepor sobre a vestimenta – sem ajuste 
/ regulagem de tamanho), contendo três 
lâminas de aço, revestida de acordo com o 
sistema star temater, na parte frontal da 
perneira, de 16cm de comprimento e 
0,6mm de espessura. Com Certificado de 
Aprovação – CA. 

192 Un. R$ 58,92 R$ 11.312,64 

Valor Global Lote 07: R$ 24.521,41 (Vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e 
quarenta e um centavos) 
 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
LOTE 08 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Avental de Raspa – Tamanho 120x60cm: 

Avental de segurança confeccionado em 
raspa, com fechamento em tiras de raspa 
com ajuste em fivela metálica e tira no 
pescoço. Pode ter emenda de raspa de 
20cm no barrado. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

26 Un. R$ 32,34 R$ 840,84 

02 Avental de Lona – Tamanho 100x60cm: 
cadarço em tecido de algodão no pescoço 
e na cintura para ajuste. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

13 Un. R$ 20,55 R$ 267,15 

03 Avental térmico impermeabilizado – 
Tamanho Padrão: Avental de segurança 
confeccionado em tecido de algodão com 
tratamento impermeabilizante em silicone, 
ajustável através de tiras nas costas, sem 
forro. Com Certificado de Aprovação – C.A. 

53 Un. R$ 154,32 R$ 8.178,96 

04 Avental Impermeável – Tamanho 
1,20x0,70cm: Avental de segurança 
confeccionado em trevira reforçada, 
composto de peça única, modelo frontal, 
com ilhoses metálicos. Proteção do tronco 

31 Un. R$ 12,12 R$ 375,72 
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do usuário contra respingos químicos 
(ácidos, álcalis e detergentes) e água. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

05 Macacão de Proteção em Tyvek Risco 
Biológico – Tamanho Padrão: Vestimenta 
de segurança, tipo macacão, 
confeccionada em polipropileno (não 
tecido) laminado, com filme de 
polipropileno, fechado frontal com ziper e 
pala de proteção, elástico no capuz, punho 
e tornozelos. Para proteção do crânio, 
pescoço, tronco, membros superiores e 
inferiores do usuário contra risco de origem 
química e biológica. EPI para proteção ao 
combate do COVID-19 com C.A. 

50 Un. R$ 61,35 R$ 3.067,50 

06 Conjunto de camisa e calça em tecido 
hidro repelente com capuz – Tamanho 
Padrão: Pulverização de calda agrotóxica, 
aplicação de defensivos via solo, aplicação 
de produtos veterinários, preparo de pré-
misturas, manuseio de agrotóxicos, 
aplicação de produtos domissanitários, 
proteção em capina – química, ambientes 
com poeiras tóxicas em suspensão, 
controle de pragas e vetores e entre 
outros. Nº de Lavagens: 30. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

13 CJ R$ 93,47 R$ 1.215,11 

Valor Global Lote 08: R$ 13.945,28 (Treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 
vinte e oito centavos) 
 
LOTE 11 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Luva de raspa – Tamanho P: 

Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
30cm. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

25 Par R$ 20,11 R$ 502,75 

02 Luva de raspa – Tamanho M: 
Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
30cm. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

275 Par R$ 20,11 R$ 5.530,25 

03 Luva de raspa – Tamanho G: 287 Par R$ 20,11 R$ 5.771,57 
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Confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa entre os dedos polegar e 
indicador, reforço interno em raspa na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
30cm. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

04 Luva de segurança isolante alta tensão 
2,5 KV de borracha – Tamanho Padrão: 
Borracha natural destinada a proteger a 
mão contra choques elétricos, o punho e a 
parte do antebraço, completa 
independência de movimento dos dedos. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. 

02 Par R$ 264,56 R$ 529,12 

05 Luva de cobertura – Tamanho Padrão: 
para uso em eletricidade, com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

02 Par R$ 32,30 R$ 64,60 

06 Luva de segurança de baixa tensão – 
Tamanho Padrão: para uso eletricista, com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

10 Par R$ 30,55 R$ 305,50 

07 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho P: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

62 Par R$ 10,03 R$ 621,86 

08 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho M: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

350 Par R$ 10,03 R$ 3.510,50 

09 Luva de segurança malha de algodão 
cano curto com revestimento nitrílico – 
Tamanho G: Luva em malha com banho 
nitrílico com a palma emborrachada. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

525 Par R$ 10,03 R$ 5.265,75 

10 Luva em borracha nitrílica – Tamanho P: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 
nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

425 Par R$ 9,99 R$ 4.245,75 

11 Luva em borracha nitrílica – Tamanho M: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 
nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

725 Par R$ 9,99 R$ 7.242,75 

12 Luva em borracha nitrílica – Tamanho G: 
Luvas de segurança, fabricadas em látex 

750 Par R$ 9,99 R$ 7.492,50 
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nitrílico, forradas internamente com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

13 Luva térmica para cozinha – Tamanho 
Padrão: Luva para forno refeitório até 
250°C, modelo tipo mão de gato reversível, 
com reforço em para-aramida entre o 
polegar e o indicador, confeccionada em 
aramida com revestimento siliconado, 
punho 20cm de comprimento, em tecido 
brim tipo sol siliconado, forração 
descartável, costura em linha meta-
aramida. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

25 Un. R$ 171,00 R$ 4.275,00 

14 Luva para Procedimento – Tamanho P: 
Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.250 Cx R$ 125,61 R$ 
157.012,50 

15 Luva para Procedimento – Tamanho M: 
Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.625 Cx R$ 121,31 R$ 
197.128,75 

16 Luva para Procedimento – Tamanho G: 
Em látex com boa sensibilidade tátil, com 
textura uniforme, sem falhas e formato 
anatômico, talcada, com punho acabado de 
04 a 06 cm com bainha do mesmo material 
da luva, estéril, embalado em material que 
garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

1.625 Cx R$ 121,31 R$ 
197.128,75 

17 Luva de Látex Natural – Tamanho P: Com 
forro de algodão (flocada), comprimento de 
30cm, espessura de 0,45mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, cano longo, Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

25 Un. R$ 4,25 R$ 106,25 

18 Luva de Látex Natural – Tamanho M: 
Com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30cm, espessura de 

700 Un. R$ 4,11 R$ 2.877,00 
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0,45mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho grande, na cor amarela, cano 
longo, Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

19 Luva de Latex Natural – Tamanho G: 
Com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30cm, espessura de 
0,45mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho grande, na cor amarela, cano 
longo, Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

750 Un. R$ 4,11 R$ 3.082,50 

20 Máscara Cirúrgica Descartável – 
Tamanho Padrão: Máscara Cirúrgica 
Descartável: Máscara cirurgica descartável 
em 100% polipropileno, Melt Blow, não 
alérgica, com 4 tiras para colocação, clip 
nasal revestido e prega horizontal, 3 
camadas, atóxica, hipoalergenica, isento de 
fibra de vidro, emenda por ultrassom, não 
estéril, 1ª camada polipropileno 20g, 2ª 
camada filtro meltblow 20g, 3ª camada 
polipropileno 30g, com filtro eficiência de 
filtragem bacteriana maior que 96%, 
embalagem em material apropriado que 
garanta a integridade do produto, a 
apresentação do produto deverá obedecer 
a Legislação Atual Vigente, com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

875 Cx R$ 70,16 R$ 61.390,00 

Valor Global Lote 11: R$ 664.083,65 (Seiscentos e sessenta e quatro mil, oitenta e três 
reais e sessenta e cinco centavos) 
 
LOTE 14 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Vara de Manobra telescópicas – 

Tamanho VTT – 1/7 – 9,16mt: Distância de 
segurança e o isolamento são de 
fundamental importância nas operações de 
instalação e retirada dos conjuntos de 
aterramento e curto-circuitamento 
temporários nas instalações elétricas. 
Fabricada com tubo de fibra de vidro 
impregnado com resina epóxi. A forma 
triangular permite que cada seção seja 
travada automaticamente, sem giro. De 
acordo com as normas ASTM F 1826-00, 
NBR 11854 e NR 10. 

01 Un. R$ 1.916,25 R$ 1.916,25 

02 Instrumento detector de tensão CA por 01 Un. R$ 1.113,29 R$ 1.113,29 
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contato – Tamanho Padrão: Detector de 
tensão por campo VT Volteck para baixa 
tensão V a 9Kv a Kv e Alta Tensão acima 
de Kv. 

03 Cones de sinalização alt 777,0 x largura 
da base 40,0x40,0 cm – Tamanho 
Padrão: Cone de sinalização refletivo 
laranja e branco conformidade NBR 15071 
exigido por lei a toas as empresas de 
transporte de produtos perigosos. 

02 Un. R$ 138,02 R$ 276,04 

04 Lanterna de cabeça led – Tamanho 
Padrão: Para acoplar no capacete de 
segurança. 

07 Un. R$ 69,62 R$ 487,34 

05 Balde para eletricista – Tamanho Único: 
Cor verde confeccionado em lona 
impermeável com fundo reforçado em 
couro sintético, borda com anel rígido e 
alça de corda de nylon trançado, dobrável, 
leve e prática, ideal para transporte e 
principalmente para içamento de 
ferramentas. 

02 Un. R$ 37,68 R$ 75,36 

06 Perneira de bedim com 3 lâminas de aço 
– Tamanho 16cmx0,6mm: vestimenta de 
segurança tipo perneira, confeccionada em 
couro sintético (bedin 15mm de espessura, 
forrada internamente, em peça única (para 
sobrepor sobre a vestimenta – sem ajuste / 
regulagem de tamanho), contendo três 
lâminas de aço, revestida de acordo com o 
sistema star temater, na parte frontal da 
perneira, de 16cm de comprimento e 
0,6mm de espessura. Com Certificado de 
Aprovação – CA. 

63 Un. R$ 58,92 R$ 3.711,96 

Valor Global Lote 14: R$ 7.580,24 (Sete mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e quatro 
centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/05/2.021 
 
PROCESSO: 133/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 071/21 – ATA DE REGISTRO: 126/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual de Equipamentos e Proteção Individual (EPI's) 
destinados as Secretarias da Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
DETENTORA: ÉDER HENRIQUE MENDES ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
LOTE 02 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Bota PVC de segurança cor branca cano 

curto – Número 35: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 

83 Par R$ 33,75 R$ 2.801,25 
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profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

02 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 36: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

87 Par R$ 33,75 R$ 2.936,25 

03 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 37: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

83 Par R$ 33,75 R$ 2.801,25 

04 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 38: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

79 Par R$ 33,75 R$ 2.666,25 

05 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 39: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

94 Par R$ 33,75 R$ 3.172,50 

06 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 40: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

105 Par R$ 33,75 R$ 3.543,75 

07 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 41: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

109 Par R$ 33,75 R$ 3.678,75 

08 Bota PVC de segurança cor branca cano 105 Par R$ 33,75 R$ 3.543,75 
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curto – Número 42: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A 

09 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 43: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

83 Par R$ 33,42 R$ 2.773,86 

10 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 44: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
com solado antiderrapante. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. 

75 Par R$ 33,77 R$ 2.532,75 

11 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 34: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

08 Par R$ 33,58 R$ 268,64 

12 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 35: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

158 Par R$ 33,00 R$ 5.214,00 

13 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 36: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 

165 Par R$ 33,00 R$ 5.445,00 
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NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

14 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 37: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

169 Par R$ 33,00 R$ 5.577,00 

15 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 38: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

150 Par R$ 33,00 R$ 4.950,00 

16 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 39: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

188 Par R$ 33,00 R$ 6.204,00 

17 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 40: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

195 Par R$ 33,00 R$ 6.435,00 

18 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 41: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 

180 Par R$ 33,00 R$ 5.940,00 
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higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

19 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 42: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

192 Par R$ 33,00 R$ 6.336,00 

20 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 43: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

150 Par R$ 33,00 R$ 4.950,00 

21 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 44: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

158 Par R$ 33,00 R$ 5.214,00 

22 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 37: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

64 Par R$ 47,00 R$ 3.008,00 

23 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 38: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

123 Par R$ 47,00 R$ 5.781,00 

24 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 39: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 

107 Par R$ 47,00 R$ 5.029,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

40

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 16 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1126

solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

25 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 40: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

146 Par R$ 47,00 R$ 6.862,00 

26 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 41: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

139 Par R$ 47,00 R$ 6.533,00 

27 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 42: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

130 Par R$ 47,00 R$ 6.110,00 

28 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 43: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

108 Par R$ 47,00 R$ 5.076,00 

29 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 44: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

68 Par R$ 47,00 R$ 3.196,00 

30 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 37: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

79 Par R$ 49,00 R$ 3.871,00 

31 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 38: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 

75 Par R$ 49,00 R$ 3.675,00 
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sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

32 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 39: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

83 Par R$ 49,00 R$ 4.067,00 

33 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 40: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

113 Par R$ 49,00 R$ 5.537,00 

34 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 41: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

105 Par R$ 49,00 R$ 5.145,00 

35 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 42: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

102 Par R$ 49,00 R$ 4.998,00 

36 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 43: Botina de segurança, com 

87 Par R$ 49,00 R$ 4.263,00 
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elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A 

37 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 44: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

75 Par R$ 49,00 R$ 3.675,00 

38 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 36: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

75 Par R$ 30,00 R$ 2.250,00 

39 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 37: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

79 Par R$ 30,00 R$ 2.370,00 

40 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 38: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A.. 

87 Par R$ 30,00 R$ 2.610,00 

41 Bota PVC de segurança cano longo cor 98 Par R$ 30,00 R$ 2.940,00 
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preta – Número 39: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

42 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 40: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

102 Par R$ 30,00 R$ 3.060,00 

43 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 41: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

105 Par R$ 30,00 R$ 3.150,00 

44 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 42: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

102 Par R$ 30,00 R$ 3.060,00 

45 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 43: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

113 Par R$ 30,00 R$ 3.390,00 

46 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 44: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 

87 Par R$ 30,00 R$ 2.610,00 
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no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

47 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 45: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

75 Par R$ 30,00 R$ 2.250,00 

Valor Global Lote 02: R$ 191.500,00 (Cento e noventa e um mil e quinhentos reais) 
 
LOTE 03 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Capa de chuva de trévira com capuz – 

Tamanho Padrão: Capa de segurança 
resistente, fechamento frontal através de 
botões de pressão. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

450 Un. R$ 39,00 R$ 17.550,00 

02 Capacete de Segurança com Jugular – 
Tamanho Padrão: Casco: rígido, 
balanceado para um dia inteiro de uso 
confortável, injetado com uma única peça 
em polietileno de alta densidade, sem 
porosidade, não sendo condutor de corrente 
elétrica e com alta resistência dielétrica. 
Possui fendas laterais (Slot) para que sejam 
acoplados protetores faciais e auditivos. 
Com Certificado do Aprovação – C.A. 

30 Un. R$ 45,10 R$ 1.353,00 

03 Capuz para soldador – Tamanho Padrão: 
Confeccionada em brim leve, para proteção 
contra respingos de solda. Cobre a cabeça, 
esta e nuca com abertura frontal para face. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. 

08 Un. R$ 17,00 R$ 136,00 

04 Cinturão de Segurança tipo 
paraquedista/abdominal – Tamanho 
Padrão: Confeccionado em fita de poliéster 
multifilamentos / 45mm, com acolchoado 
(em borracha revestida) na cintura e pernas, 
dotado de 4 alças frontais de ancoragem 
para conexão, 3 fivelas de engate 
automático, 8 fivelas de ajuste e 5 pontos de 
conexão sendo 2 meias argolas nas laterais, 

12 Un. R$ 335,00 R$ 4.020,00 
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2 pontos frontais e 1 meia argola dorsal. 
Fivelas e meias argolas em aço. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

05 Cinto de segurança – Tamanho Padrão: 
Argola dorsal regulável, regulável, ajuste na 
cintura, ajuste nas pernas (regulagem nas 
pernas). Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

12 Un. R$ 107,00 R$ 1.284,00 

06 Talabarte – Tamanho Padrão: Talabarte 
elastizado com absorvedor de energia, 
confeccionado em cadarço de poliéster 
25mm, na extremidade mosquetão de 
55mm, dupla trava, fixado por meio de 
costura reforçada e na outra extremidade 
mosquetão francês, dupla trava e abertura 
de 17 mm. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

12 Un. R$ 134,00 R$ 1.608,00 

07 Talabarte de posicionamento ajustável – 
Tamanho Padrão: para utilização em cinto 
de segurança de eletricista, confeccionado 
em corda poliamida em formato “i” possui 
mosquetão dupla trava confeccionado em 
duralumínio. Com Certificado de Aprovação 
– C.A. 

12 Un. R$ 209,50 R$ 2.514,00 

08 Trava queda – Tamanho Único: Trava-
quedas em aço com sistema “dupla trava” 
para corda 12mm de diâmetro, possui 
sistema de travamento que mantém o 
usuário na posição necessária. 

12 Un. R$ 128,50 R$ 1.542,00 

09 Creme protetor/bloqueador solar facial 
FPS 30 – 120grs FP 30: Protege a pele em 
até 30 vezes mais do que se o mesmo não 
tivesse sido aplicado contra queimaduras 
provocadas pela radiação, sendo 
recomendado o seu uso em trabalhos ao ar 
livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, 
construtores de estradas e edifícios, 
trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e 
em serviços com solda elétrica. 

2.625 Un. R$ 13,14 R$ 34.492,50 

Valor Global Lote 03: R$ 64.499,50 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e cinquenta centavos) 
 
LOTE 05 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Magote de raspa – Tamanho Padrão: 

Mangote de segurança confeccionada em 
couro de raspa, com fechamento em tiras de 

75 Par R$ 19,50 R$ 1.462,50 
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raspa e fivelas metálicas, na cor cinza. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

02 Máscara para solda – Tamanho Padrão: 
Máscara confeccionada em Celeron, 
fabricada com visor articulado com filtro de 
luz transparente fixadas ao visor fixo através 
de uma mola plástica encaixada em fendas 
internas do visor, a carneira é presa ao 
escudo por meio de dois parafusos plásticos. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. 

12 Un. R$ 83,50 R$ 1.002,00 

03 Óculos de Segurança – Incolor – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato incolor com quatro pinos 
localizados na posição do nariz, utilizados 
para o encaixe do Apoio nasal de plástico 
maleável incolor ou preto e hastes tipo 
espátula. As hastes são confeccionadas de 
material plástico e são fixadas à extremidade 
do visor através de parafuso metálico. 
Certificado de Aprovação – C.A. 

750 Un. R$ 11,00 R$ 8.250,00 

04 Óculos de Segurança – Escuro – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato, cor escura com quatro 
pinos localizados na posição do nariz, 
utilizados para o encaixe do apoio nasal de 
plástico maleável incolor ou preto e hastes 
tipo espátula. As hastes são confeccionadas 
de material plástico e são fixadas à 
extremidade do visor através do parafuso 
metálico. Certificado de Aprovação – C.A. 

188 Un. R$ 7,30 R$ 1.372,40 

05 Óculos de Segurança – Amarelo – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato cor amarelo para trabalho 
noturno, com quatro pinos localizados na 
posição do nariz, utilizados para o encaixe 
do apoio nasal de plástico maleável incolor 
ou preto e hastes tipo espátula. As hastes 
são confeccionadas de material plástico e 
são fixadas à extremidade do visor através 
de parafuso metálico. Certificado de 
Aprovação – C.A. 

12 Un. R$ 10,70 R$ 128,40 

06 Óculos de Solda Oxiacetilênica – 
Tamanho Padrão: Óculos de Proteção 
destinado para usuário em soldagem 
oxiacetilênica, composto de armação e visor 

12 Un. R$ 19,35 R$ 232,20 
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em peça única com duas oculares 
rosqueáveis e tirante em elástico ajustável, 
com armação em PVC alta resistência, sem 
protetor lateral, lente deverá ser 
antiembaçante com diâmetro de 50mm, 
espessura de 0,5mm com protetor 
translucido de policarbonato, resistente a 
partículas volantes e luminosidade intensa, o 
óculos deverá proporcionar visão 
panorâmica, com lente na cor verde com no 
mínimo transmitância dos visores com 60 de 
tonalidade, sem cordão de segurança. 
Embalado individualmente em embalagem 
apropriada, com garantia total de no mínimo 
12 meses e suas condições deverão atender 
a norma pertinente a espécie e Certificado 
de Aprovação do Ministério do Trabalho. 

07 Lente redonda para óculos maçariqueiro 
tonalidade 8 carbografite – Tamanho 
Padrão: Lentes IRUV para processos de 
soldagem. Usados em óculos maçariqueiro 
tipo concha. 

15 Par R$ 3,50 R$ 52,50 

Valor Global Lote 05: R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) 
 
LOTE 06 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Protetor tipo concha – Tamanho Padrão: 

Protetor auditivo circum-auricular, constituído 
de conchas de formato trapezoidal de 
material plástico, montada simetricamente 
por meio de haste plástica. Conchas 
preenchidas internamente com espuma e 
bordas com espuma (almofada). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

150 Un. R$ 24,46 R$ 3.669,00 

02 Protetor tipo plug – Tamanho Padrão: 
protetor auditivo que alia baixo custo, 
conforto e alto grau de atenuação. Esse 
protetor é confeccionado em copolímero e 
fisiologicamente inerte. Fornecido em 
tamanho único, conta com 3 flanges curvos 
que se adaptam à curvatura do canal 
auditivo, conferindo atenuação e conforto ao 
usuário. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

750 Un. R$ 2,40 R$ 1.800,00 

03 Protetor facial – Tamanho Padrão: 
Constituído de coroa e carneira de plástico 
com regulagem de tamanho através de 

45 Un. R$ 14,00 R$ 630,00 
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ajuste simples e visor de material plástico 
(policarbonato), incolor, com cerca de 
200mm de largura e 250mm de altura. O 
visor é preso à coro através de sistema de 
encaixe e por meio de dois pinos plásticos. 

04 Respirador PFF2 com válvula – Tamanho 
Padrão: Respirador semi-facial descartável 
CLASSE PFF2, modelo dobrável, com solda 
por ultrassom em todo seu perímetro, 
tamanho único, aerodispersoides (partículas) 
gerados mecanicamente (poeiras e névoas) 
e termicamente. As particulas podem ser 
sólidas ou líquidas geradas de soluções ou 
confeccionado com filtro de manta sintética, 
para uso contra suspensões aquosas, sem 
válvula de exalação. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

750 Un. R$ 3,20 R$ 2.400,00 

Valor Global Lote 06: R$ 8.499,00 (Oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais) 
 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
LOTE 09 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Bota PVC de segurança cor branca cano 

curto – Número 35: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

27 Par R$ 33,75 R$ 911,25 

02 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 36: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

28 Par R$ 33,75 R$ 945,00 

03 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 37: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

27 Par R$ 33,75 R$ 911,25 

04 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 38: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 

26 Par R$ 33,75 R$ 877,50 
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vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

05 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 39: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

31 Par R$ 33,75 R$ 1.046,25 

06 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 40: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

35 Par R$ 33,75 R$ 1.181,25 

07 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 41: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

36 Par R$ 33,75 R$ 1.215,00 

08 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 42: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A 

35 Par R$ 33,75 R$ 1.181,25 

09 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 43: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

27 Par R$ 33,42 R$ 902,34 

10 Bota PVC de segurança cor branca cano 
curto – Número 44: Bota de segurança 
cano curto tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (PVC) injetado em uma só peça, com 
solado antiderrapante. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

25 Par R$ 33,77 R$ 844,25 

11 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 34: Com cabedal em 

02 Par R$ 33,58 R$ 67,16 
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borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

12 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 35: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

52 Par R$ 33,00 R$ 1.716,00 

13 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 36: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

55 Par R$ 33,00 R$ 1.815,00 

14 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 37: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

56 Par R$ 33,00 R$ 1.848,00 

15 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 38: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

50 Par R$ 33,00 R$ 1.650,00 
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16 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 39: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

62 Par R$ 33,00 R$ 2.046,00 

17 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 40: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

65 Par R$ 33,00 R$ 2.145,00 

18 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 41: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

60 Par R$ 33,00 R$ 1.980,00 

19 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 42: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

63 Par R$ 33,00 R$ 2.079,00 

20 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 43: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 

50 Par R$ 33,00 R$ 1.650,00 
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NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

21 Bota PVC de segurança cor branca cano 
longo – Número 44: Com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
cano longo (+/- 35cm), solado em borracha, 
solado injetado direto no cabedal, palmilha 
de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme 
NBR12594. ComCertificado de Aprovação – 
C.A. 

52 Par R$ 33,00 R$ 1.716,00 

22 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 37: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

21 Par R$ 47,00 R$ 987,00 

23 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 38: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

40 Par R$ 47,00 R$ 1.880,00 

24 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 39: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

35 Par R$ 47,00 R$ 1.645,00 

25 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 40: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

48 Par R$ 47,00 R$ 2.256,00 

26 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 41: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

46 Par R$ 47,00 R$ 2.162,00 

27 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 42: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

43 Par R$ 47,00 R$ 2.021,00 

28 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 43: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

35 Par R$ 47,00 R$ 1.645,00 
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29 Bota de segurança sem biqueira de aço – 
Número 44: Botina em couro, com elástico 
lateral, 04 costuras, biqueira plástica e 
solado poliuretano (PU) Bidensidade. Com 
Certificado de Aprovação – CA. 

22 Par R$ 47,00 R$ 1.034,00 

30 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 37: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

26 Par R$ 49,00 R$ 1.274,00 

31 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 38: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

25 Par R$ 49,00 R$ 1.225,00 

32 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 39: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

27 Par R$ 49,00 R$ 1.323,00 

33 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 40: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 

37 Par R$ 49,00 R$ 1.813,00 
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Certificado de Aprovação – C.A. 
34 Botina de segurança com biqueira de aço 

– Número 41: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

35 Par R$ 49,00 R$ 1.715,00 

35 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 42: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

33 Par R$ 49,00 R$ 1.617,00 

36 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 43: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A 

28 Par R$ 49,00 R$ 1.372,00 

37 Botina de segurança com biqueira de aço 
– Número 44: Botina de segurança, com 
elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do 
cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobre palmilha antimicrobiana. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

25 Par R$ 49,00 R$ 1.225,00 

38 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 36: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 

25 Par R$ 30,00 R$ 750,00 
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solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

39 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 37: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

26 Par R$ 30,00 R$ 780,00 

40 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 38: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A.. 

28 Par R$ 30,00 R$ 840,00 

41 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 39: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

32 Par R$ 30,00 R$ 960,00 

42 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 40: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

33 Par R$ 30,00 R$ 990,00 

43 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 41: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 

35 Par R$ 30,00 R$ 1.050,00 
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borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

44 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 42: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

33 Par R$ 30,00 R$ 990,00 

45 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 43: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

37 Par R$ 30,00 R$ 1.110,00 

46 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 44: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

28 Par R$ 30,00 R$ 840,00 

47 Bota PVC de segurança cano longo cor 
preta – Número 45: com cabedal em 
borracha, modelo unissex, sem fechamento, 
solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica, biqueira em 
borracha, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR12594, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

25 Par R$ 30,00 R$ 750,00 

Valor Global Lote 09: R$ 62.981,50 (Sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais 
e cinquenta centavos) 
 
LOTE 10 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Capa de chuva de trévira com capuz – 

Tamanho Padrão: Capa de segurança 
resistente, fechamento frontal através de 

150 Un. R$ 39,00 R$ 5.850,00 
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botões de pressão. Com Certificado de 
Aprovação – C.A+ 

02 Capacete de Segurança com Jugular – 
Tamanho Padrão: Casco: rígido, 
balanceado para um dia inteiro de uso 
confortável, injetado com uma única peça 
em polietileno de alta densidade, sem 
porosidade, não sendo condutor de corrente 
elétrica e com alta resistência dielétrica. 
Possui fendas laterais (Slot) para que sejam 
acoplados protetores faciais e auditivos. 
Com Certificado do Aprovação – C.A. 

10 Un. R$ 45,10 R$ 451,00 

03 Capuz para soldador – Tamanho Padrão: 
Confeccionada em brim leve, para proteção 
contra respingos de solda. Cobre a cabeça, 
esta e nuca com abertura frontal para face. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. 

02 Un. R$ 17,00 R$ 34,00 

04 Cinturão de Segurança tipo 
paraquedista/abdominal – Tamanho 
Padrão: Confeccionado em fita de poliéster 
multifilamentos / 45mm, com acolchoado 
(em borracha revestida) na cintura e pernas, 
dotado de 4 alças frontais de ancoragem 
para conexão, 3 fivelas de engate 
automático, 8 fivelas de ajuste e 5 pontos de 
conexão sendo 2 meias argolas nas laterais, 
2 pontos frontais e 1 meia argola dorsal. 
Fivelas e meias argolas em aço. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

03 Un. R$ 335,00 R$ 1.005,00 

05 Cinto de segurança – Tamanho Padrão: 
Argola dorsal regulável, regulável, ajuste na 
cintura, ajuste nas pernas (regulagem nas 
pernas). Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

03 Un. R$ 107,00 R$ 321,00 

06 Talabarte – Tamanho Padrão: Talabarte 
elastizado com absorvedor de energia, 
confeccionado em cadarço de poliéster 
25mm, na extremidade mosquetão de 
55mm, dupla trava, fixado por meio de 
costura reforçada e na outra extremidade 
mosquetão francês, dupla trava e abertura 
de 17 mm. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

03 Un. R$ 134,00 R$ 402,00 

07 Talabarte de posicionamento ajustável – 
Tamanho Padrão: para utilização em cinto 
de segurança de eletricista, confeccionado 
em corda poliamida em formato “i” possui 

03 Un. R$ 209,50 R$ 628,50 
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mosquetão dupla trava confeccionado em 
duralumínio. Com Certificado de Aprovação 
– C.A. 

08 Trava queda – Tamanho Único: Trava-
quedas em aço com sistema “dupla trava” 
para corda 12mm de diâmetro, possui 
sistema de travamento que mantém o 
usuário na posição necessária. 

03 Un. R$ 128,50 R$ 385,50 

09 Creme protetor/bloqueador solar facial 
FPS 30 – 120grs FP 30: Protege a pele em 
até 30 vezes mais do que se o mesmo não 
tivesse sido aplicado contra queimaduras 
provocadas pela radiação, sendo 
recomendado o seu uso em trabalhos ao ar 
livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, 
construtores de estradas e edifícios, 
trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e 
em serviços com solda elétrica. 

875 Un. R$ 13,14 R$ 11.497,50 

Valor Global Lote 10: R$ 20.574,50 (Vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos) 
 
LOTE 12 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Magote de raspa – Tamanho Padrão: 

Mangote de segurança confeccionada em 
couro de raspa, com fechamento em tiras de 
raspa e fivelas metálicas, na cor cinza. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

25 Par R$ 19,50 R$ 487,50 

02 Máscara para solda – Tamanho Padrão: 
Máscara confeccionada em Celeron, 
fabricada com visor articulado com filtro de 
luz transparente fixadas ao visor fixo através 
de uma mola plástica encaixada em fendas 
internas do visor, a carneira é presa ao 
escudo por meio de dois parafusos plásticos. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. 

03 Un. R$ 83,50 R$ 250,50 

03 Óculos de Segurança – Incolor – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato incolor com quatro pinos 
localizados na posição do nariz, utilizados 
para o encaixe do Apoio nasal de plástico 
maleável incolor ou preto e hastes tipo 
espátula. As hastes são confeccionadas de 
material plástico e são fixadas à extremidade 
do visor através de parafuso metálico. 
Certificado de Aprovação – C.A. 

250 Un. R$ 11,00 R$ 2.750,00 
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04 Óculos de Segurança – Escuro – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato, cor escura com quatro 
pinos localizados na posição do nariz, 
utilizados para o encaixe do apoio nasal de 
plástico maleável incolor ou preto e hastes 
tipo espátula. As hastes são confeccionadas 
de material plástico e são fixadas à 
extremidade do visor através do parafuso 
metálico. Certificado de Aprovação – C.A. 

62 Un. R$ 7,30 R$ 452,60 

05 Óculos de Segurança – Amarelo – 
Tamanho Padrão: Constituídos de armação 
e visor confeccionado em uma única peça 
de policarbonato cor amarelo para trabalho 
noturno, com quatro pinos localizados na 
posição do nariz, utilizados para o encaixe 
do apoio nasal de plástico maleável incolor 
ou preto e hastes tipo espátula. As hastes 
são confeccionadas de material plástico e 
são fixadas à extremidade do visor através 
de parafuso metálico. Certificado de 
Aprovação – C.A. 

03 Un. R$ 10,70 R$ 32,10 

06 Óculos de Solda Oxiacetilênica – 
Tamanho Padrão: Óculos de Proteção 
destinado para usuário em soldagem 
oxiacetilênica, composto de armação e visor 
em peça única com duas oculares 
rosqueáveis e tirante em elástico ajustável, 
com armação em PVC alta resistência, sem 
protetor lateral, lente deverá ser 
antiembaçante com diâmetro de 50mm, 
espessura de 0,5mm com protetor 
translucido de policarbonato, resistente a 
partículas volantes e luminosidade intensa, o 
óculos deverá proporcionar visão 
panorâmica, com lente na cor verde com no 
mínimo transmitância dos visores com 60 de 
tonalidade, sem cordão de segurança. 
Embalado individualmente em embalagem 
apropriada, com garantia total de no mínimo 
12 meses e suas condições deverão atender 
a norma pertinente a espécie e Certificado 
de Aprovação do Ministério do Trabalho. 

03 Un. R$ 19,35 R$ 58,05 

07 Lente redonda para óculos maçariqueiro 
tonalidade 8 carbografite – Tamanho 
Padrão: Lentes IRUV para processos de 
soldagem. Usados em óculos maçariqueiro 
tipo concha. 

05 Par R$ 3,50 R$ 17,50 
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Valor Global Lote 12: R$ 4.048,25 (Quatro mil, quarenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos) 
 
LOTE 13 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 Protetor tipo concha – Tamanho Padrão: 

Protetor auditivo circum-auricular, constituído 
de conchas de formato trapezoidal de 
material plástico, montada simetricamente 
por meio de haste plástica. Conchas 
preenchidas internamente com espuma e 
bordas com espuma (almofada). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. 

50 Un. R$ 24,46 R$ 1.223,00 

02 Protetor tipo plug – Tamanho Padrão: 
protetor auditivo que alia baixo custo, 
conforto e alto grau de atenuação. Esse 
protetor é confeccionado em copolímero e 
fisiologicamente inerte. Fornecido em 
tamanho único, conta com 3 flanges curvos 
que se adaptam à curvatura do canal 
auditivo, conferindo atenuação e conforto ao 
usuário. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. 

250 Un. R$ 2,40 R$ 600,00 

03 Protetor facial – Tamanho Padrão: 
Constituído de coroa e carneira de plástico 
com regulagem de tamanho através de 
ajuste simples e visor de material plástico 
(policarbonato), incolor, com cerca de 
200mm de largura e 250mm de altura. O 
visor é preso à coro através de sistema de 
encaixe e por meio de dois pinos plásticos. 

15 Un. R$ 14,00 R$ 210,00 

04 Respirador PFF2 com válvula – Tamanho 
Padrão: Respirador semi-facial descartável 
CLASSE PFF2, modelo dobrável, com solda 
por ultrassom em todo seu perímetro, 
tamanho único, aerodispersoides (partículas) 
gerados mecanicamente (poeiras e névoas) 
e termicamente. As particulas podem ser 
sólidas ou líquidas geradas de soluções ou 
confeccionado com filtro de manta sintética, 
para uso contra suspensões aquosas, sem 
válvula de exalação. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. 

250 Un. R$ 3,20 R$ 800,00 

Valor Global Lote 13: R$ 2.833,00 (Dois mil, oitocentos e trinta e três reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/05/2.021 



 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.

61

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 16 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1126

Ineditoriais
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