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EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 151/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 01/08/2022
Objeto:  Apresentação de artes cênicas  (teatro,  dança ou circo)  com 01 (um) integrante,  para
realização de atividades físicas e culturais pelo período mínimo de 60 minutos, no parque turístico
e de lazer do trabalhador “Prefeito Theodomiro Celestino” durante os meses de agosto/2022 à
dezembro/2022, no valor de r$180,00 (cento e oitenta) por diária, totalizando o valor de R$ 900,00
(novecentos reais). 
Contratado: ITAWANA CAROLINI IBBA BISPO 40029363845 ME
CNPJ: 43.083.215/0001-26
Valor Total: R$ 900,00 (novecentos reais)
Dotação:  Unidade Orçamentária:  01.06.00,  Unidade Executora: 01.06.01 ,  Fonte: 01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023 Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 45/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 152/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 04/08/2022
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para realização de serviços de exames de imagem,
radiografia e mamografia com laudo médico, para período de 12 (doze) meses.
Contratado: J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. ME
CNPJ: 32.830.404/0001-07
Valor Total: R$ 155.760,95 (Cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e noventa e
cinco centavos) 
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.08.00,  Unidade  Executora:  01.08.03,  Fonte:  05,  Funcional
Programática:  10.302.073-2.042,  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.39;  Unidade  Orçamentária:
01.08.00,  Unidade  Executora:  01.08.03,  Fonte:  05,  Funcional  Programática:  10.301.071-2.040,
Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Unidade Orçamentária: 01.08.00, Unidade Executora: 01.08.03,
Fonte: 02, Funcional Programática: 10.302.073-2.042, Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 47/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 153/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 04/08/2022
Objeto: Operacionalização das rotinas de administração dos fluxos financeiros gerados em função
das transferências para a conta única do Tesouro do MUNICÍPIO, em cumprimento do disposto na
Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, bem como o controle e o pagamento dos
depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o MUNICÍPIO seja parte
Contratado:  BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: 00.000.000/0001–91
Valor Total: R$ 1.833,84
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.04.00,  Unidade  Executora:  01.04.03,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 04.123.032-2.015, Elemento de Despesa: 3.3.90.39



Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 43/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 154/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos
Contratado:  E.T MACHIDA ME
CNPJ: 08.361.389/0001-02
Valor Total: R$ 12.396,93 (Doze mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)
Dotação: Funcional programática: Unidade orçamentária: 01.03.00, unidade executora: 01.03.11,
fonte: 01, funcional programática: 04.123.037-2.021; elemento de despesa: 3.3.90.30, unidade
orçamentária:  01.03.00,  unidade  executora:  01.03.11,  fonte:  05,  funcional  programática:
04.123.037-2.021,  elemento  de  despesa:  4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.01, fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional
programática:  12.365.061-2.029,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:
01.08.00,  unidade  executora:  01.08.02,  fonte:  02,  funcional  programática:  10.301.071-2.040,
elemento de despesa: 3.3.90.30; unidade orçamentária: 01.08.00, unidade executora: 01.08.02,
fonte: 05, funcional programática: 10.301.071-2.040, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.02,  fonte:  01,  funcional  programática:
17.512.091-2.053,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.10.00,  unidade
executora: 01.10.02, fonte: 01, funcional programática: 17.512.091-2.053, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.11.00,  unidade  executora:  01.11.01,  fonte:  01,  funcional
programática: 08.244.100-2.060, elemento de despesa: 3.3.90.30.
Modalidade: Pregão Eletrônico N.º  62/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 155/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos
Contratado: TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA. EPP
CNPJ: 13.345.633/0001-83
Valor Total: R$  5.007,44 (Cinco mil e sete reais e quarenta e quatro centavos)
Dotação: Funcional programática: Unidade orçamentária: 01.03.00, unidade executora: 01.03.11,
fonte: 01, funcional programática: 04.123.037-2.021; elemento de despesa: 3.3.90.30, unidade
orçamentária:  01.03.00,  unidade  executora:  01.03.11,  fonte:  05,  funcional  programática:
04.123.037-2.021,  elemento  de  despesa:  4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.01, fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional
programática:  12.365.061-2.029,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:
01.08.00,  unidade  executora:  01.08.02,  fonte:  02,  funcional  programática:  10.301.071-2.040,
elemento de despesa: 3.3.90.30; unidade orçamentária: 01.08.00, unidade executora: 01.08.02,
fonte: 05, funcional programática: 10.301.071-2.040, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.02,  fonte:  01,  funcional  programática:
17.512.091-2.053,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.10.00,  unidade
executora: 01.10.02, fonte: 01, funcional programática: 17.512.091-2.053, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.11.00,  unidade  executora:  01.11.01,  fonte:  01,  funcional
programática: 08.244.100-2.060, elemento de despesa: 3.3.90.30.
Modalidade: Pregão Eletrônico N.º  62/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 156 /2022



Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
CNPJ: 12.517.378/0001-46
Valor Total: R$ 10.449,99 (Dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Dotação: Funcional programática: Unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 157/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado: B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 23.121.663/0001-60
Valor Total:  R$ 26.496,93 (Vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e três
centavos)
Dotação: Funcional programática:Unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 158 /2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado:  F. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Valor Total: R$ 6.177,00 (Seis mil, cento e setenta e sete reais)
Dotação: Funcional programática:unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 159 /2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 



Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado: HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. EPP
CNPJ:  34.425.883/0001-01
Valor Total: R$ 13.745,00 (Treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais)
Dotação: Funcional programática:unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 160/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado:  J H AR CONDICIONADOS LTDA. EPP
CNPJ: 29.468.112/0003-15
Valor Total: R$ 157.472,00 (Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais)
Dotação: Funcional programática:unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 161 /2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado:  S J COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI EPP
CNPJ: 10.614.788/0001-80
Valor Total: R$ 293,96 ( Duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)
Dotação: Funcional programática:unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 162/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022 
Objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios de copa e cozinha.
Contratado: SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 796.663.944.119



Valor Total: R$ 3.614,76 (Três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)
Dotação: Funcional programática:unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01,
fonte: 01, funcional programática: 12.361.060-2.027, elemento de despesa: 4.4.90.52; unidade
orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
12.361.061-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.30;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 02, funcional programática: 12.361.061-2.029, elemento de despesa:
4.4.90.52;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  02,  funcional
programática: 12.361.061-2.029,  elemento de despesa: 3.3.90.30
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  63/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 163/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 08/08/2022
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Engenharia para Recapeamento
Asfáltico nas Ruas João Pessoa, Pedro Mazza, São José e Minas Gerais, no Município de Tambaú/SP,
conforme especificações contidas em Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto, por
meio do Convênio n.º 101807/2021, firmando entre o Município de Tambaú e o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de
Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais.
Contratado: DGB ENGENHARIA  E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 61.608.477/0001-49
Valor Total: R$ 279.293,85 (Duzentos e setenta e nove mil,  duzentos e noventa e três reais e
oitenta e cinco centavos)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.10.00  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  02;  Funcional
Programática:  15.451.090-1.004;  Elemento  de  Despesa:  4.4.90.51.  Unidade  Orçamentária:
01.10.00  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  01;  Funcional  Programática:  15.812.090-1.004;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Modalidade: Tomada de Preços nº 14/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 164/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto:  Contratação de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  confecção  de
banners, faixas e placas para o desfile cívico do município
Contratado:  F. P. CATÃO ME
CNPJ: 03.609.078/0001-04
Valor Total: R$ 4.850,00 (Quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional
programática:  12.365.061-2.029,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.07.00,  unidade  executora:  01.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:  12.361.060-2.027,
elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade:  Pregão Presencial nº 36/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 165/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto:  Aquisição de Materiais de Papelaria
Contratado:  ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP
CNPJ:  519.029.880.114
Valor Total: R$ 3.429,48 (Três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional



programática: 12.365.061-2.029, elemento de despesa: 3.3.90.30,
Modalidade:  Pregão Presencial n.º 37/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 166/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto:  Aquisição de Materiais de Papelaria
Contratado: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI
CNPJ: 31.383.238/0001-77
Valor Total: R$ 2.004,33 (Dois mil e quatro reais e trinta e três centavos)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional
programática: 12.365.061-2.029, elemento de despesa: 3.3.90.30,
Modalidade:  Pregão Presencial n.º 37/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 167/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto:  Aquisição de Materiais de Papelaria
Contratado:  PAPELARIA A ESCOLAR LTDA
CNPJ: 00.663.008/001-38
Valor Total: R$ 9.359,61 (Nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade  executora:  01.07.02,  fonte:  01,  funcional
programática: 12.365.061-2.029, elemento de despesa: 3.3.90.30,
Modalidade: Pregão Presencial n.º 37/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 168/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto: Prestação serviços da empresa VAGNER MATHEUS JORENTI, para apresentação de SHOW
ARTÍSTICO  em  comemoração  da  SEMANA  DE  ANIVERSÁRIO  DA  CIDADE/2022,  dentro  das
comemorações dos 124 Anos de Emancipação Político Administrativa do Município.
Contratado: VAGNER MATHEUS JORENTI 36478343863 ME
CNPJ: 46.192.207/0001-06
Valor Total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.024, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade:  Inexigibilidade de Licitação nº  48/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 169/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto:  Prestação  serviços  da  empresa  O  CLÃ  EVENTOS  E  PERFORMANCES  LTDA  ME,  para
apresentação  de  SHOW  ARTÍSTICO  em  comemoração  da  SEMANA  DE  ANIVERSÁRIO  DA
CIDADE/2022, dentro das comemorações dos 124 Anos de Emancipação Político Administrativa do
Município.
Contratado: O CLÃ EVENTOS E PERFORMANCES LTDA ME
CNPJ: 16.964.478/0001-71
Valor Total: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)
Dotação:  Unidade Orçamentária:  01.06.00,  Unidade Executora:  01.06.01, Fonte: 01, Funcional



Programática: 13.392.050-2.014, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº  50/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 170/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 11/08/2022
Objeto: Prestação serviços da empresa LEONARDO DAVI MORAES DOS SANTOS 36312280829 ME,
para  apresentação  de  SHOW  ARTÍSTICO  em  comemoração  da  SEMANA  DE  ANIVERSÁRIO  DA
CIDADE/2022, dentro das comemorações dos 124 Anos de Emancipação Político Administrativa do
Município
Contratado: LEONARDO DAVI MORAES DOS SANTOS 36312280829 ME
CNPJ: 45.446.369/0001-60
Valor Total: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Dotação:  Unidade Orçamentária:  01.06.00,  Unidade Executora:  01.06.01, Fonte: 01, Funcional
Programática: 13.392.050-2.014, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade:  Inexigibilidade de Licitação nº  51/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 171/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 15/08/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Reforma do Terminal Rodoviário
do Município de Tambaú, de acordo com o Termo de Convênio 101913/2022, que entre si celebram
o  Estado  de  São  Paulo,  por  meio  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional,  esta  por  sua
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, e o Município de
Tambaú
Contratado: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 12.269.178/0001-11
Valor Total: R$ 243.925,87 (Duzentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e
oitenta e sete centavos)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.10.00  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  01;  Funcional
Programática:  15.451.090-1.004;  Elemento  de  Despesa:  4.4.90.51,Unidade  Orçamentária:
01.10.00  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  02;  Funcional  Programática:  15.451.090-1.004;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.
Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 172/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 15/08/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração da atualização do plano municipal
de gerenciamento integrado de resíduos sólidos – PMGIRS
Contratado: AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. EPP
CNPJ: 27.451.545/0001-70
Valor Total: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.14.00,  unidade  executora:  01.14.01,  fonte:  01,  funcional
programática:  18.541.130-2.068,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.03.00,  unidade  executora:  01.03.11,  fonte:  01,  funcional  programática:  04.123.037-2.021,
elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Pregão presencial nº 26/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 173/2022



Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto:  Prestação  serviços  de  Silvia  Salgado  de  Castro,  habilitada  no  chamamento  de
credenciamento nº 02/2022 “pratas da casa”, para realização de apresentação teatral/arte cênica
com 5 (cinco) ou mais integrantes pelo período de 2 (duas) horas no dia 21 de agosto de 2022
para realização do projeto sacudir. 
Contratado: SILVIA SALGADO DE CASTRO 29225190824 ME
CNPJ: 35.384.605/0001-08
Valor Total: R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 52/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 174/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto:  Contratação  da  empresa  Francisco  Donizetti  Sartori,  habilitada  no  chamamento  de
credenciamento nº 02/2022 “pratas da casa”, como mestre de cerimônia, por 01 (uma) hora no
dia 19 de agosto para apresentação do desfile cívico e para o dia 20 de agosto, pelo período de 01
(uma) hora para apresentação do ato cívico. 
Contratado: FRANCISCO DONIZETTI SARTORI 71834699800 ME
CNPJ: 42.198.442/0001-34
Valor Total: R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,Fonte:  01,Funcional
Programática: 13.392.050-2.023,Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 53/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 175/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto: Contratação da empresa Jaqueline Henrique Terzi Silva – cnpj 43.192.868/0001-43,  para
apresentação  como mestre de cerimônia, por 04 (quatro) horas, para o período de 18 a 21 de
agosto para apresentação da festa da cidade 2022.
Contratado: JAQUELINE HENRIQUE TERZI SILVA 44263795806 ME
CNPJ: 43.192.868/0001-43
Valor Total: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 54/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 176/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto:  Contratação  da  empresa  Samuel  Fagundes  Lorena  –  cnpj  43.767.619/0001-39,  para
contratação de fotógrafo para 2 (duas) diárias  para o período de 18 a 21 de agosto para a festa
da cidade 2022.
Contratado: SAMUEL FAGUNDES LORENA 43188199813 ME
CNPJ: 43.767.619/0001-39
Valor Total: R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023,Elemento Despesa: 3.3.90.39



Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 55/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 177/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto:  Contratação  da  empresa  Alexandre  Luis  Benedito  Filho  –  cnpj  41.798.217/0001-76,
habilitada no chamamento de credenciamento nº 02/2022 “pratas da casa”, para aquisição de 10
(dez) desenhos digitais/arte digital para a divulgação da festa da cidade 2022.
Contratado: ALEXANDRE LUÍS BENEDITO FILHO 47008114800 ME
CNPJ: 41.798.217/0001-76
Valor Total: R$ 1.000,00 (Um mil reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 56/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 178/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022 
Objeto:  Contratação  da  empresa  Eneida  Maria  Martinelli  Uliana   cnpj  55.995.622/0001-35,
habilitada no chamamento de credenciamento nº 02/2022 “pratas da casa”,  para apresentação
teatral/dança com até 05 (cinco) ou mais integrantes, pelo período de 01 (uma) hora no dia 19 de
agosto para a realização do desfile cívico.
Contratado: ENEIDA MARIA MARTINELLI ULIANA ME
CNPJ: 55.992.622/0001-35
Valor Total: R$ 700,00 (Setecentos reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 57/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 179/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 16/08/2022
Objeto:  Contratação  da  Empresa  Ângelo  Marcos  Faria  –  CNPJ  41.519.353/0001-80,  para
contratação de fotógrafo para 2 (duas) diárias  para o período de 19 E 20 de agosto para a FESTA
DA CIDADE 2022.
Contratado: ÂNGELO MARCOS DE FARIA 06289218883
CNPJ: 41.519.353/0001-80
Valor Total: R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.06.00,  Unidade  Executora:  01.06.01,  Fonte:  01,  Funcional
Programática: 13.392.050-2.023, Elemento Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 58/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 180/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 17/08/2022
Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos tipo ônibus para prestação de serviços
de transporte público coletivo, em caráter emergencial e temporário, pelo período de 90 (noventa)
dias,  com extinção imediata após conclusão do processo li  citatório para nova contratação do
correspondente serviço.
Contratado: TRANSPORTES SANGIORATO LTDA. ME



CNPJ: 711.106.200.112
Valor Total: R$ 215.700,00 (Duzentos e quinze mil e setecentos reais)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.01,  fonte:  01,  funcional
programática: 15.452.090-2.051, elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 06/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 181/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 23/08/2022
Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de  sistemas  de
alarmes  monitorados  com:  locação  de  central  de  alarmes  de  sistemas  monitorados;
monitoramento remoto de alarmes e serviço de inspeção técnica por monitor externo de pronta
resposta (vigilante desarmado).
Contratado: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME
CNPJ: 14.281.437/0001-55
Valor Total: R$ R$ 68.640,00 (Sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)
Dotação:Unidade  orçamentária:  01.01.00,  unidade  executora:  01.01.01,  fonte:  01,  funcional
programática:  04.122.001-2.000,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.06.00,  unidade  executora:  01.06.01,  fonte:  01,  funcional  programática:  13.392.050-2.023,
elemento de despesa: 3.3.90.39; unidade orçamentária: 01.06.00, unidade executora: 01.06.02,
fonte: 01, funcional programática: 13.391.051-2.025,             elemento de despesa: 3.3.90.39;
unidade orçamentária: 01.07.00, unidade executora: 01.07.01, fonte: 01, funcional programática:
12.361.060-2.027,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:  01.07.00,  unidade
executora: 01.07.02, fonte: 01, funcional programática: 12.365.061-2.029, elemento de despesa:
3.3.90.39;  unidade  orçamentária:  01.08.00,  unidade  executora:  01.08.01,  fonte:  01,  funcional
programática:  10.122.070-2.039,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.08.00,  unidade  executora:  01.08.02,  fonte:  01,  funcional  programática:  10.301.071-2.040,
elemento de despesa: 3.3.90.39; unidade orçamentária: 01.08.00, unidade executora: 01.08.03,
fonte: 01, funcional programática: 10.302.073-2.042, elemento de despesa: 3.3.90.39; unidade
orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.01,  fonte:  01,  funcional  programática:
15.452.090-2.051,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:  01.10.00,  unidade
executora: 01.10.02, fonte: 01, funcional programática: 17.512.091-2.053, elemento de despesa:
3.3.90.39;  unidade  orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.03,  fonte:  01,  funcional
programática:  15.452.092-2.054,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.11.00,  unidade  executora:  01.11.01,  fonte:  01,  funcional  programática:  08.244.100-2.060,
elemento de despesa: 3.3.90.39; unidade orçamentária: 01.11.00, unidade executora: 01.11.02,
fonte: 01, funcional programática: 08.243.101-2.062, elemento de despesa: 3.3.90.39; unidade
orçamentária:  01.11.00,  unidade  executora:  01.11.03,  fonte:  01,  funcional  programática:
08.243.102-2.064,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:  01.12.00,  unidade
executora: 01.12.01, fonte: 01, funcional programática: 23.695.110-2.065, elemento de despesa:
3.3.90.39
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 57/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 182/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 23/08/2022
Objeto: Contratação de empresa seguradora para a realização de seguro dos veículos da frota da
prefeitura municipal de tambaú/sp.
Contratado: CONTROL RISK MONITORAMENTO LTDA. EPP
CNPJ: 02.030.538/0001-74
Valor Total: R$ 45.489,60 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta
centavos)



Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.03.00,  unidade  executora:  01.03.11,  fonte:  01,  funcional
programática:  04.123.037-2.021,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.07.00,  unidade  executora:  014.07.01,  fonte:  01,  funcional  programática:  12.361.060-2.027,
elemento de despesa: 3.3.90.39;  unidade orçamentária: 01.08.00, unidade executora: 01.08.02,
fonte: 01, funcional programática: 10.301.071-2.040, elemento de despesa: 3.3.90.39 , unidade
orçamentária:  01.10.00,  unidade  executora:  01.10.02,  fonte:  01,  funcional  programática:
17.512.091-2.053, elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 68/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 183/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 24/08/2022
Objeto: Contratação de serviços  médicos veterinários para realização de procedimento cirúrgico
de castração de cães e gatos, machos e fêmeas.
Contratado: LEANDRO HENRIQUE FAION BAGATTA – ME
CNPJ: 07.312.621/0001-50
Valor Total: R$ 120.240,00 (Cento e vinte mil, duzentos e quarenta reais) 
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.08.00,  unidade  executora:  01.08.05,  fonte:  02,  funcional
programática:  10.304.075-2.044,  elemento  de  despesa:  3.3.90.39;  unidade  orçamentária:
01.03.00,  unidade  executora:  01.03.11,  fonte:  01,  funcional  programática:  04.123.037-2.021,
elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Pregão Presencial n.º 39/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 184/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/08/2022
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Engenharia para Recapeamento
Asfáltico Rua Castor Sobreira, Rua Luis Bertoncini, Rua Padre Donizetti, Rua Presidente Costa e
Silva e Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no Município de Tambaú,  por meio do
Convênio n.º 102018/2022, firmado entre o Município de Tambaú e o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.
Contratado: N.J. CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 20.168.935/0001-99
Valor Total: R$ 424.032,26 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e dois reais e vinte e seis
centavos)
Dotação:  Unidade  Orçamentária:  01.10.00;  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  02;  Funcional
Programática:  15.451.090-1.004;  Elemento  de  Despesa:  4.4.90.51,  Unidade  Orçamentária:
01.10.00;  Unidade  Executora:  01.10.01;  Fonte:  01;  Funcional  Programática:  15.451.090-1.004;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.
Modalidade: Tomada de Preços nº 15/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 185/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 26/08/2022
Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos médicos, para equipar a sala de estabilização.
Contratado: C. E. CARVALHO COMERCIAL EPP
CNPJ: 24.864.422/0001-73
Valor Total: R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.08.00,  unidade  executora:  01.08.03,  fonte:  05,  funcional
programática: 10.302.073-2.042, elemento de despesa: 4.4.90.52
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 61/2022



EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Nº 186/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 26/08/2022
Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos médicos, para equipar a sala de estabilização.
Contratado: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ:  12.269.178/0001-11
Valor Total: R$ 289,83 (duzentos e oitenta e nove reais, oitenta e três centavos)
Dotação:  Unidade  orçamentária:  01.08.00,  unidade  executora:  01.08.03,  fonte:  05,  funcional
programática: 10.302.073-2.042, elemento de despesa: 4.4.90.52
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 61/2022

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 58/2022
ATA nº 166/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa especializada para a
prestação dos serviços de organização, elaboração e realização de concurso público de provas e
provas  e  títulos  e  processo  seletivo,  inclusive  processo  seletivo  simplificado  destinado  à
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público,  para provimento de cargos do quadro efetivo e/ou temporário da prefeitura
municipal  de  tambaú/sp,  com a  efetivação  de inscrições,  preparação  e  aplicação  das  provas,
elaboração  da  lista  de  classificação  geral  de  candidatos  e  lista  especial  destinada  às  cotas
reservadas por lei, bem como promoção dos atos necessários à referida seleção, sob demanda
eventual da administração municipal, cuja estimativa de quantitativos encontram-se detalhadas
neste termo de referência
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 01/08/2022
Detentora:  PASSAPORTE  PDH   -  SELEÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  HUMANO,  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA TÉCNICA EIRELI ME
CNPJ n.º13.044.558/0001-10

ITEM DESCRIÇÃO VALORES MÉDIOS - TAXA DE

INSCRIÇÃO

01 Inscrição de Nível Fundamental R$  10,00

02 Inscrição de Nível Fundamental (com 

prova prática)

R$ 10,00

03 Inscrição de Nível Médio R$ 10,50

04 Inscrição de Nível Médio (com prova 

prática)

R$ 10,50

05 Inscrição de Nível Superior R$ 25,00

06 Inscrição de Nível Superior (com títulos) R$ 25,00

TOTAL R$ 91,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 60/2022
ATA nº 167/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais Contratações de empresa especializada para
fornecimento e instalação de grama sintética na Praça da Bíblia no bairro Santa Carolina 2.



Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 02/08/2022
Detentora: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ n.º12.269.178/0001-11

Ite
m

Quant
.

Unid
. Descrição Valor

Unitário
Valor
total

01 282 m²

Aquisição  de  Grama sintética  e  SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA
FIBRILADA  NA  COR  VERDE  COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, sendo
a  grama:  sintética,  fibrilada,
altura/espessura de 12 mm (2 mm de base
e 10 mm de fios expostos),  base simples,
sistema  de  instalação  sobre  a  base  de
concreto polido.

57,97 16.347,54

Valor Total R$ 16.347,54

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 52/2022
ATA nº 168/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de gêneros alimentícios.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 05/08/2022
Detentora: MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA
CNPJ n.º01.523.743/0010-08

Lote Quant Unid Cód.
PMT Descrição detalhada do Produto R$ Unit. R$ Total

04 160 Unid 21700

Coco ralado pacote 100 gramas.

Coco ralado;  amêndoas  de  coco  puro,  parcialmente
desidratado;  obtido  por  processo  tecnológico
adequado; com umidade máxima de 4% p/p e lipídios
entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e
ranço;  validade  mínima  de  10  meses  a  contar  da
entrega,  em  embalagem  apropriada;   e  suas
condições deverão estar de acordo com resolução 272
de  22  de  setembro  de  2005  e  suas  alterações
posteriores;  produto  sujeito  a  verificação  no  ato  da
entrega  aos  procedimentos  administrativos
determinados pela Anvisa.

MARCA: KININO

R$  6,25 R$ 1.000,00

05 70 Unid 24789

Chocolate ao leite granulado Pacote 500g

Preparado  com  cacau  em  pó,  açúcar,  amido,
adicionado de leite e outras substâncias permitidas;
com  validade  mínima.  De  11  meses  a  contar  da
entrega o produto será embalado em pacote de 500
gramas;  e suas condições deverão estar de acordo
com a nta 40 (decreto 12.486, de 20/10/78).

MARCA: KININO

R$ 15,17 R$ 1.061,90



06 180 Unid 39924

Chocolate ao Leite em Barra de no mínimo 90g

Produto  obtido a  partir  da mistura  de  derivados de
cacau (Theobroma cacao): massa de cacau, cacau em
pó e ou manteiga de cacau com outros ingredientes,
contendo, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau.
Acondicionado em embalagem atóxica de no minimo
90g,  com  identificação  do  produto,  marca  do
fabricante, data de fabricação e validade.

MARCA: GAROTO

R$  8,71 R$ 1.567,80

07 400 Unid 37745

Wafer  Crocante  Recheado  e  Coberto  com
Chocolate  Ao  Leite .  caixa  de  126g  com  20
Unidades

Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com
ferro  e  ácido  fólico,  gordura  vegetal  hidrogenada,
massa de cacau, cacau, gordura vegetal, manteiga de
cacau,  farinha  de  soja,  soro  de  leite  em  pó,
amendoim, sal, flocos de arroz, óleo vegetal, leite em
pó integral, leite em pó desnatado, extrato de malte,
emulsificante:  lecitina  de  soja  e  poliglicerol,
polirricinoleato,  fermento  químico,  bicarbonato  de
sódio  e  aromatizante.  Contém  trigo,  soja,  leite,
amendoim. Caixa 126g com 20 unidades

MARCA: BIS

R$ 6,26 R$ 2.504,00

08 80 Pcte
600 g

36419

Balas  mastigáveis  –  Sabores  sortidos  Pacote
600g

Nos  sabores  sortidos  abacaxi,  framboesa,  uva  e
menta.  Embalagem  de  600g  contendo
aproximadamente 120 unidades.

MARCA: BELO

R$  9,12 R$  729,60

09 80 Unid 36420

Pirulito sabor morango ou framboesa – Pacote
600g

Colorido e aromatizado  artificialmente.  Ingredientes:
açúcar,  xarope  de  glicose,  acidulante  ácido  cítrico,
aromatizante  e  corante  artificial  40.  Sem  glúten.
Pacote com aproximadamente 600 gr.  Contendo em
média 50 pirulitos  embalados individualmente.  Data
de validade não inferior a 01 ano

MARCA: BELO

R$ 11,87 R$ 949,60

10 130 Unid 39482Batata palha – Pacote 120g

Com sabor, odor e textura característicos do produto,
de boa qualidade, embalagem transparente, primária,
própria, fechada a vácuo, constando identificação do
produto,  inclusive  classificação  e  a  marca,  nome  e
endereço  do  fabricante  e  a  data  da  fabricação  e
validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data de entrega do produto. Pacote de 120g

R$ 4,51 R$ 586,30



MARCA: LETS

11 200 Sachê
170g 39464

Azeitona verde – Sachê 170g

Sem caroço,  em conserva,  preparada com os frutos
curados,  imersos  em  salmoura;   concentração
apropriada,  em  recipientes  herméticos,  coloração
uniformes  submetidos  ao  processo  tecnológico
adequado,  atendendo  as  condições  gerais  da
legislação responsável. Acondicionada em embalagem
com no mínimo 170 g devendo ser considerado como
peso  líquido  do  produto  drenado.  Produto,
devidamente  rotulado  e  identificado  nos  aspectos
qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso
líquido  do  produto  drenado,  o  prazo  de  validade,
marca  comercial,  procedência  de  fabricação,
informação nutricionais, número do registro no órgão
competente. Prazo de validade mínimo de 12 meses a
partir data de entrega

MARCA: KININO

R$ 7,11 R$ 1.422,00

12 220
Frasco

0,9
litros

24785

Óleo de soja refinado – Frasco 0,9 litros

Óleo comestível  de soja;  obtido de espécie vegetal;
isento  de  ranço  e  substâncias  estranhas;  validade
minima 10 meses  a  contar  da  entrega,  frasco  com
900ml;  embalado em caixa de papelão reforçado; e
sua  condições  deverão  estar  de  acordo  com  a
resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações
posteriores;  produto  sujeito  a  verificação  no  ato  da
entrega  aos  procedimentos  administrativos
determinados pela ANVISA.

MARCA: COCAMAR

R$ 11,21 R$ 2.466,20

13 90
Frasco
ou lata
500 ml

10824

Azeite de oliva composto – Frasco ou lata 500 ml

Óleo comestível, composto de óleo de soja e azeite de
oliva,  contendo no  minimo 15% de  azeite  de  oliva,
isento de oxidacão, sujidades e materiais estranhos,
embalado  em  embalagem  primaria  apropriada,
hermeticamente fechada e atoxica, e suas condicoes
deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270/05,
rdc  259/02,  rdc  360/03  e  alteracoes  posteriores,
produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos
proced.  Administrativos  determinados  pela
anvisa;.Frasco ou lata de 500 ml

MARCA: MARIA

R$ 12,12 R$ 1.090,80

14 150 Unid 27187Gelatina em pó sabor abacaxi - Emb. 30g

Gelatina em pó,  preparada com ingredientes limpos
de 1ª qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e
sabor  próprios,  ausência  de  sujidade,  parasitas  e
larvas.  Sabor  abacaxi.  Embalagem  de  30  gramas.
Com validade mínima de 6 meses a partir da data de

R$ 1,26 R$ 945,00



entrega  e  apresentar  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto  e  data  de  vencimento
estampado na embalagem.

MARCA: KININO

150 Unid 27188

Gelatina em pó sabor framboesa – Emb. 30g

Gelatina em pó,  preparada com ingredientes limpos
de 1ª qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e
sabor  próprios,  ausência  de  sujidade,  parasitas  e
larvas. Sabor framboesa. Embalagem de 30 gramas.
Com validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega  e  apresentar  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto  e  data  de  vencimento
estampado na embalagem.

MARCA: KININO

R$  1,26

150 Unid 27860

Gelatina em pó sabor limão - Emb. 30g

Gelatina em pó,  preparada com ingredientes limpos
de 1ª qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e
sabor  próprios,  ausência  de  sujidade,  parasitas  e
larvas. Sabor limão. Embalagem de 30 gramas. Com
validade  mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega  e  apresentar  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto  e  data  de  vencimento
estampado na embalagem.

MARCA: KININO

R$ 1,26

150 Unid 27186

Gelatina em pó sabor morango - Emb. 30g

Gelatina em pó,  preparada com ingredientes limpos
de 1ª qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e
sabor  próprios,  ausência  de  sujidade,  parasitas  e
larvas.  Sabor  morango.  Embalagem  de  30  gramas.
Com validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega  e  apresentar  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto  e  data  de  vencimento
estampado na embalagem.

MARCA: KININO

R$ 1,26

150 Unid 27189

Gelatina em pó sabor uva - Emb. 30g

Gelatina em pó,  preparada com ingredientes limpos
de 1ª qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e
sabor  próprios,  ausência  de  sujidade,  parasitas  e
larvas.  Sabor  uva.  Embalagem de  30  gramas.  Com
validade  mínima  de  6  meses  a  partir  da  data  de
entrega  e  apresentar  informações  do  fabricante,
especificação  do  produto  e  data  de  vencimento
estampado na embalagem.

MARCA: KININO

R$ 1,26

15 100 Unid 32253Pó para maria-mole – Caixa com 50g
R$ 4,36 R$ 436,00



Embalagem  50  grs  aprox.  Embalado  em  material
resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50
gramas;  com validade mínima a  contar  da  data  da
entrega de 12 meses.

MARCA: DR. OETKER

17 500 Unid 24800

Leite condensado – Lata ou caixa 395g

Composto  de  leite  integral,  acucar  e  lactose
(tradicional);  de  consistencia  cremosa  e  testura
homogenea; validade minima 10 meses a contar da
entrega acondicionado em lata ou caixa de 395g;

MARCA: PIRACANJUBA

R$ 6,66 R$ 3.330,00

18 320
Lata ou
sachê

170 g

35932

Seleta de Legumes em conserva - lata ou sachê
170g

Preparada com vegetais selecionados, embalado em
SACHÊS  ou  lata  sem  sinais  de  alterações
(estufamentos, vazamentos, corrosões internas), bem
como,  quaisquer  modificações  de  natureza  física,
química, organolépticas do produto, com peso liquido
drenado de 170 g, contendo 3 tipos de legumes. Prazo
mínimo  de  validade  de  12  Meses;  o  rotulo  devera
conter o registro do produto no órgão competente.

MARCA: QUERO

R$  3,61 R$ 1.155,20

20 60 Unid 37215

Palmito em conserva  - vidro com 300g

Palmito em conserva inteiro com peso drenado de 300
gramas,  contendo:  água,  sal  e  ácido  cítrico.
embalagem  em  vidro  com  tampa  em metal.  Prazo
mínimo de validade de 6 meses.

MARCA: AMAZONIA

R$ 18,65 R$ 1.119,00

21 100 Emb.
10g 39919

Orégano – Embalagem 10 g

Deverá ser constituído por folhas de espécies vegetais
genuínos,  sãs,  limpas  e  secas;  apresentar  folhas
secas, cor verde pardecente, cheiro e sabor próprio.
Embalagem plástica com 10 gramas.

MARCA: KININO

R$ 1,72 R$ 172,00

22 200 Unid 39471

Tempero chimichurri pacote 15 g:

Saco  plástico,  lacrado  contendo  15g.  Prazo  de
validade:  mínima  de  4  meses  devendo  o  prazo  de
fabricação não anteceder 30 (trinta) dias da data da
entrega.  O  produto,  o  rótulo  e  a  embalagem deve
obedecer a legislação vigente

MARCA: KININO

R$  1,89 R$ 378,00

23 80 Unid
Tempero em pó para carne: Pcte 12 unid de 60g

R$  4,73 R$ 378,40



Ingredientes:  sal,  colorífico,  alho,  cebola,  orégano,
salsa,  louro,  condimentos  preparados  de  alho  e  de
cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico,
inosinato  dissódico  e  guanilato  dissódico.  Com
identificação  do  produto,  informação  nutricional,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem contendo 01 pacote  de tempero pronto
com 12 unidades de 60g cada

MARCA: KININO

24 60 Unid 26221

Pimenta do reino; embalagem 50 gramas

Pó  homogêneo.  Acondicionada  em  saco  plastico
transparente,  atoxico;  resistente  e  hermeticamente
vedado; em pacote de 40 gramas aprox. Devidamente
identificado. Validade de 19 meses apartir da data da
entrega

MARCA: KININO

R$ 5,90 R$ 354,00

25 250 Unid 22715

Queijo ralado - Pacote 50 gramas.

Queijo  parmesão  ralado,  embalado  em  plástico
atóxico inviolável  pesando 50 g com val.  min.  de 3
meses e 6 dias na data de entrega e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria ma 353 e 357
de  04/09/97  e  nta  11  (Decreto  12486/78)  a  suas
alterações posteriores, produtos sujeitos a verificação
no ato de entrega.

MARCA: VIGOR

R$ 4,93
R$ 1.232,50

26 150 Pcte
100g 39460

Pipoca de microondas: Pacote 100g

ingredientes: Milho de pipoca, gordura vegetal e sal;
embalagem/pacote contendo 100g

MARCA: KININO

R$ 2,65 R$ 397,50

27 120 Lata
125g 39461

Sardinha em lata – Lata com 125g

Sardinha em lata preparada com pescado fresco, em
latas  de  125  gramas,  limpo,  eviscerado,  cozido.
Imersa  em  óleo  comestível.  A  embalagem  deverá
conter  externamente  os  dados  de  identificação  e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses.

MARCA: COQUEIRO

R$ 5,78 R$ 693,60

28 300 Lata
com
170

gramas

35061Pescado em conserva; atum. – Lata 170g

Atum  preparados  com  pescadom  fresco  ,  limpo,
viscerado, apresentação , solido, conservado em oleo
comestível,  com aspecto cor cheiro e sabor próprio,
isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades,
parasitos e larvas, validade min. 24 meses, fabricação
maxima de 60 dias da entrega, acondicionado em lata

R$ 10,15 R$ 3.045,00



com 170  gramas,  suas  condições  deverão  estar  de
acordo com a NTA - 10 ( decreto 12,486 de 20/10/78) ,
port.  SDA  nº  63  de  13/11/2002  e  suas  alterações
posteriores.

MARCA: COQUEIRO

29

150 Unid 33856

Suco concentrado sabor caju – Frasco 500 ml

Suco concentrado, sabor de caju , sem açúcar, para
ser  diluído  em  água,  faz  05  litros,  composto  de
corante  natural,  conservante,  benzoato  de  sódio  e
metabissilfito  de  sódio  e  outras  substâncias
permitidas à composição , qualidade obtida da fruta
madura  e  sã,  processamento  tecnológico  adequado
submetido  a  tratamento  que  assegure  sua
apresentação  e  conservação  até  o  consumo,  com
aspecto  cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  validade
mínima de 10 meses a  contar  da data de  entrega,
acondicionado em garrafa pet contendo 500 ml.

MARCA: MAGUARY

R$ 4,42

R$ 3.315,00

150 Unid

Suco concentrado sabor Maracuja – Frasco 500
ml

Suco concentrado, sabor de maracuja , sem açúcar,
para ser diluído em água, faz 05 litros, composto de
corante  natural,  conservante,  benzoato  de  sódio  e
metabissilfito  de  sódio  e  outras  substâncias
permitidas à composição , qualidade obtida da fruta
madura e sã , processamento tecnológico adequado
submetido  a  tratamento  que  assegure  sua
apresentação  e  conservação  até  o  consumo,  com
aspecto  cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  validade
mínima de 10 meses a  contar  da data de  entrega,
acondicionado em garrafa pet contendo 500 ml.

MARCA: MAGUARY

R$ 4,42

150 Unid

Suco concentrado sabor goiaba – Frasco 500 ml

Suco concentrado, sabor de goiaba , sem açúcar, para
ser  diluído  em  água,  faz  05  litros,  composto  de
corante  natural,  conservante,  benzoato  de  sódio  e
metabissilfito  de  sódio  e  outras  substâncias
permitidas à composição , qualidade obtida da fruta
madura e sã , processamento tecnológico adequado
submetido  a  tratamento  que  assegure  sua
apresentação  e  conservação  até  o  consumo,  com
aspecto  cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  validade
mínima de 10 meses a  contar  da data de  entrega,
acondicionado em garrafa pet contendo 500 ml.

MARCA: MAGUARY

R$ 4,42

Unid

Suco concentrado sabor manga – Frasco 500 ml

Suco concentrado, sabor de manga , sem açúcar, para

R$ 4,42



150

ser  diluído  em  água,  faz  05  litros,  composto  de
corante  natural,  conservante,  benzoato  de  sódio  e
metabissilfito  de  sódio  e  outras  substâncias
permitidas à composição , qualidade obtida da fruta
madura e sã , processamento tecnológico adequado
submetido  a  tratamento  que  assegure  sua
apresentação  e  conservação  até  o  consumo,  com
aspecto  cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  validade
mínima de 10 meses a  contar  da data de  entrega,
acondicionado em garrafa pet contendo 500 ml.

MARCA: MAGUARY

150 Unid

Suco concentrado sabor abacaxi – Frasco 500 ml

Suco  concentrado,  sabor  de  abacaxi  ,  sem  açúcar,
para ser diluído em água, faz 05 litros, composto de
corante  natural,  conservante,  benzoato  de  sódio  e
metabissilfito  de  sódio  e  outras  substâncias
permitidas à composição , qualidade obtida da fruta
madura e sã , processamento tecnológico adequado
submetido  a  tratamento  que  assegure  sua
apresentação  e  conservação  até  o  consumo,  com
aspecto  cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  validade
mínima de 10 meses a  contar  da data de  entrega,
acondicionado em garrafa pet contendo 500 ml.

MARCA: MAGUARY

R$ 4,42

30 500 Unid 22648

Torrada Integral 160 gramas.

Composição mínima, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico,  gordura vegetal,  farelo de trigo
(2,46%)  açúcar,  sal,  extrato  de  malte,  açúcar
invertido,  estabilizante  lecitina  de  soja  (ONS  322),
com glúten, acondicionada em saco plástico de PVC,
atóxico, com no mínimo de 160 gramas.

MARCA: BAUDUCCO

R$ 6,41 R$ 3.205,00

31 500 Unid 27873

Pão Bisnaguinha pacote contendo 300g

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal,
ovo,  glicose  de  milho,  sal  refinado,  glúten,  leite
integral, estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-
lactil  lactato  de  cálcio,  conservador  propionato  de
cálcio e acidulante ácido ascórbico.

MARCA: MAGUARY

R$ 4,36 R$ 2.180,00

32 300 Quilo 39925

Pão de hamburguer - Kilo

Pesando em média 70 gramas cada.

MARCA: SOLAR

R$ 18,66 R$ 5.598,00

33 500 Quilo 27722Pão doce para cachorro quente - Kilo
R$ 18,60 R$ 9.300,00



Pesando em média 70 gramas cada.

MARCA: SOLAR

34 500 Quilo 14358

Pão francês tipo bengalinha - Kilo

Ingredientes:  farinha  de  trigo,  fermento  biológico,
água  e  sal;  pesando  50  gramas;  As  características
gerais  do  produto  deverão  atender  a  legislação
sanitária  vigente;  sem sinais  de  mofo;  ter  aspecto,
cor, sabor, cheiro e textura característicos do produto
novo.

MARCA: SOLAR

R$ 18,30 R$ 9.150,00

35 300
Pote  c/
500 g 25280

Margarina com sal – Pote 500g

Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa
na embalagem, teor de lipídios de forma precisa na
embalagem, acima de 50%; podendo conter vitamina
e  podendo  conter  vitaminas  e  outras  substâncias
permitidas; com aspecto ,cor, cheiro e sabor próprio;
validade  mínima 5  meses  a  contar  da  entrega,  em
pote plástico de 500 gramas, atóxico; embalado em
caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97
e  suas  alterações  posteriores;  produto  sujeito  a
verificação  no  ato  da  entrega  aos  procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.

MARCA: DELICIA

R$ 7,02 R$ 2.106,00

36 100 Unid 38323

Iogurte sabor morango 6 Unidades – 540g

Polpa de fruta integral  sabor  morango.  Embalagem:
bandeja com 6 unidades de no mínimo 90gr e peso
liquido total mínimo 540gr

MARCA: FRUTAP

R$ 5,02 R$ 502,00

38 50 Unid 39490

Batata palito de 1ª qualidade, congelada 2 Kilos

Pacote de aproximadamente 2 kg, lacrado, dados de
identificação, procedências,  Validade mínima de 180
dias  após  a  data  de  fabricação.  informações
nutricionais, número de lote, data de validade e peso
do produto.

MARCA: MAIS BATATA

R$ 23,38 R$ 1.169,00

39 80 Quilo 39489Steak empanado de frango - Kilo

Carne  de  frango  processada,  mecanicamente
separada, com no mínimo 25% de retalho de peito;
pele de frango, água, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de rosca ou arroz; amido
ou farinha de milho; proteína texturizada de soja, sal e
gordura vegetal hidrogenada. Validade mínima de 180
dias após a data de fabricação. Demais parâmetros de
produção  de  acordo  com  legislação  vigente  para

R$ 17,78 R$ 1.422,40



alimentos e especifica para o produto.

MARCA: SADIA

40 80
Caixa
672g 24013

Hambúrguer de carne bovina.

Caixa com 672 gramas segundo as normas da ABNT;
Plano de amostragem e procedimento na inspeção por
atributos - 03.011, NBR 5426 de janeiro de 1985.

MARCA: BRASA BURGUER

R$ 18,97 R$ 1.517,60

41 80
Unid 22713

Sorvete de massa sabor napolitano – 2000 ml

Obtido  a  partir  da  agua,  açúcar,  gordura  vegetal
hidrogenada,  leite  em  pó  desnatado  ,  xarope  de
glicose, morango, soro de leite, cacau em pó, extrato
de malte, farinha integral de soja , massa de cacau,
gelatina,  amido,  admitindo  adição de estabilizantes,
espessantes,  aromatizantes,  acidulante,  e  corantes
naturais,  sabor de napolitano em pote de 2000
ml  ,isento  de  sujidades  ,  parasitas  e  larvas,  com
aspecto  cor  cheiro  e  sabor  próprios,  validade  22
meses  a  conta  da  entrega,  conservado  na
temperatura  adequada  de  15  graus  negativos,
embalado  em  pote  plástico,  lacrado  ,  datado  e
rotulado  ,  com  identificação  do  fornecedor,  e  suas
condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc 266 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores,  produto  sujeito  a  verificação  no  ato  da
entrega  aos  procedimentos  Administrativos
determinados pela Anvisa.

MARCA: SKIBEL

R$ 24,42 R$ 1.953,60

42 80 Unid 39488

Queijo tipo frescal – embalagem 500g

peça,  resfriada,  derivado  de  leite  de  vaca  de  boa
qualidade, textura compacta, com odor e sabor suave
e  levemente  salgado,  condicionado  em  peça
individual,  embalado a vácuo, pesando 500g, isento
de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que
sejam  impróprias  ao  consumo  e  que  alterem  suas
características  naturais  (físicas,  químicas  e
organolépticas),  inspecionadas  pelo  ministério  da
agricultura.  A  embalagem  deverá  conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedências,  informações  nutricionais,  número  de
lote, data de validade com prazo mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega.

MARCA: SUPREMO

R$ 24,66 R$ 1.972,80

43 200

Unid 22643
Requeijão Cremoso – Copo com 200g

Embalado em copo hermeticamente fechado pesando
200 gramas, com validade mínima de 40 dias a contar
da entrega, e suas condições deverão estar de acordo
com  a  portaria   M.A.  359  de  04/09/79  e  suas

R$ 7,59 R$ 1.518,00



posteriores  alterações,  produto  sujeito  a  verificação
no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pelo MAPA.

MARCA: VIGOR

44 250 Kg 31459

Queijo Mussarela fatiado - Kilo

Composto por  leite  de  vaca in  natura pasteurizado,
fermento  lácteo,  coalho  de  origem  animal,  sal  e
cloreto  de  sódio.  Deve  ser  fatiado,  resfriado  ou
congelado, com peso de 20 (vinte gramas) a fatia.

Declarar marca.

O produto deverá ter validade mínima de 180 dias a
partir da data de fabricação.

MARCA: APOLO

R$ 52,45 R$ 13.112,50

45 250 Kg 31468

Presunto Cozido Fatiado - Kilo

Carne suína, água, sal, dextrose, proteína isolada de
soja, estabilizante tripolifosfato de sódio, antioxidante
eritorbato de sódio, aromas naturais de noz moscada
e  pimenta  e  conservante  nitrito  de  sódio.  NÃO
CONTÉM GLÚTEN.

Deve ser fatiado, resfriado ou congelado, com peso de
20 (vinte gramas) a fatia.

Declarar marca.

O produto deverá ter validade mínima de 180 dias a
partir da data de fabricação.

MARCA: Soft Pig

R$ 32,26 R$  8.065,00

46 250 Kg 31473

Mortadela fatiada - Kilo

Carnes de diferentes espécies de animais de açougue,
carnes  mecanicamente  separadas,  ate  o  limite
máximo  de  60%;  miúdos  comestíveis  de  diferentes
espécies de animais de açougue, pele e tendões no
limite de 10% (máx.) e gorduras.

Deve ser fatiado, resfriada ou congelado, com peso de
20 (vinte gramas) a fatia.

Declarar marca.

O produto deverá ter validade mínima de 180 dias a
partir da data de fabricação.

MARCA: PERDIGÃO

R$ 23,52 R$ 5.880,00

47 220 Kg 31491Salsicha congelada hot dog - Kilo

Carne  mecanicamente  separada  de  frango,  gordura
suína,  carne  suína,  água,  carne  de  peru,  proteína
isolada  de  soja,  fécula  de  mandioca,  sal,
maltodextrina,  condimentos naturais,  pimenta preta,
regulador  de  acidez  lactato  de  sódio  (INS  325)
estabilizantes:  Tripolifosfato  de  sódio  (INS  451i),
polifosfato de sódio (INS 452i) e pirofosfato ácido de

R$ 15,09 R$ 3.319,80



sódio (INS 450i) Aromas de fumaça natural de fumaça,
natural  de  pimenta  branca,  naturais  e  idêntico  ao
natural de pimenta da Jamaica e preta realçador de
sabor glutamato monossódico (INS 621), antioxidante
eritorbato  de  sódio(INS 316),  conservador  nitrito  de
sódio (INS 250) e corante urucum (160b). Não contém
glúten.

Peso unitário: 50g

Composição centesimal real do produto, expressa em:

Carboidratos: 1%

Sódio: 18%

Proteínas: 9%

Lipídeos: 17%

Prazo de validade mínimo de: 180 dias

EMBALAGEM:

Primária:  Saco  de  polietileno,  a  vácuo,  atóxico,
flexível,  resistente,  transparente,  com  solda  lateral
com bainha,  fundo  reto,  resistente  ao  transporte  e
armazenamento. Esta embalagem primária apresenta
o produto de forma ordenada e paralela. Peso líquido:
3 kg

Secundária:  Caixa  de  papelão  ondulado,  reforçado,
constituída por tampa e fundo, envolto em filme de
PVC  termo  encolhível,  adequada  ao  empilhamento
recomendado,  resistente  ao  impacto  durante  o
transporte e armazenamento. Peso líquido: 12 kg

MARCA: NOBRE

TOTAL R$ 102.301,10

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 52/2022
ATA nº 169/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de gêneros alimentícios.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 05/08/2022
Detentora: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - EPP
CNPJ n.º03.649.725/0001-01
Cota Principal – 75%

Lote Quant Unid Cód.
PMT Descrição detalhada do Produto R$ Unit. R$ Total

01 160 Pacote
500g

26388 Milho para pipoca – Pacote 500 g

Classe 1, tipo amarelo,  não contendo impurezas ou
carunchos,  acondicionado  em  sacos  plásticos
transparentes  com  peso  líquido  de  500  gramas,
identificado  o  número  de  registro  no  órgão
competente;  com prazo  de  validade  no  mínimo de
180 dias.

R$ 6,11 R$ 977,60



MARCA: KININO

02 50 Pacote
500g 26389

Milho para canjica branca – Pacote 500g

Despeculiada,  tipo  I,  não  contendo  impurezas  ou
carunchos,  acondicionado  em  sacos  plásticos
transparentes  com  peso  líquido  de  500  gramas,
identificado  o  número  de  registro  no  órgão
competente.  Com prazo de validade no mínimo de
180 dias. Na entrega do produto, deverá ter data de
fabricação mínima de 30 dias.

MARCA:KISABOR

R$ 8,99 R$ 449,50

03 70 Unid 39477

Aveia em flocos– Embalagem 165 g

Cereal de aveia em flocos enriquecida com vitaminas
e sais minerais, em caixa de papelão de 165 gramas.
Rótulo  contendo  informação  nutricional,  data
fabricação,  validade  e  lote.  Validade  mínima  de  6
meses a partir da data da entrega do produto.

MARCA: APTI

R$ 7,57 R$ 529,90

16 60 Unid 39476

Geleia de frutas vermelhas – Pote 320 g

Deve  ser  cremosa,  com  brilho,  cor  e  aroma
característicos.  Produzida, embalada e entregue em
conformidade  com  a  legislação  sanitária  vigente.
Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega. Pote com 320g.

MARCA: HOMEMADE

R$  17,00 R$ 1.020,00

19 70
Unid 24817

Leite de coco natural – vidro 200ml

Concentrado,  açucarado;  obtido  do  endosperma de
coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de
sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor,cheiro e
sabor próprios;  validade min.14 meses a contar  da
entrega,em  frasco  de  vidro  de  200ml;  e  suas
condições deverão estar de acordo com a resolução
272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores;  produto sujeito a verificação no ato da
entrega  aos  proced.  Administrativos  determinados
pela ANVISA.

MARCA: DA ANNA

R$  3,28 R$ 229,60

37 100 Emb.06
unid

39493 Leite fermentado com lactobacilos vivos (80 ml)
pacote com 06 unidades:

ingredientes:  elaborado  com  leite  pasteurizado,
fermento e produtos naturais, contendo lactobacilos
vivos  ,  podendo  conter  outros  ingredientes  desde
descrito  e  conforme  legislação  vigente  informação
nutricional  mínima  (80g):  valor  energético  43  kcal,
carboidrato  8g,  proteína  1,6g,  cálcio  64mg,
embalagem primária: garrafas plásticas (e/ ou caixa
treta pack) de leite fermentado 80g com tampa selo

R$   8,00 R$  800,00



de  alumínio.  invólucro  com filme plástico  com seis
unidades. prazo de validade: no mínimo 30 dias da
data de fabricação, com fabricação recente na data
da  entrega.  embalagem  secundária:  deve  ser
transportado à temperatura de até 10º c (dez graus
centígrados). caixa de papelão resistente ao impacto
e às condições de estocagem e armazenamento ou
similar, garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade

MARCA: ELEGE

TOTAL R$  4.006,60

Cota Reservada – até 25%

Lote Quant Unid Cód.
PMT

Descrição detalhada do Produto R$ Unit. R$ Total

48 100 Quilo 25689

Lingüiça tipo toscana – 1 Kilo

Congelada, preparadas com carne suína pura e limpa
de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada
de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e
padronizados,  não  admitindo  superfície  úmida,
pegajosa, partes flácidas ou de consistência anormal,
isenta  de  sujidades  e  materiais  estranhos  as  suas
composições  normais.  embalada  primariamente  em
saco  plástico  transparente  e  atóxico,  limpo,  não
violado,  resistente,  que  garanta  a  integridade  do
produto até o momento de consumo, acondicionadas
em  caixas  lacradas,  com  peso  máximo  de  20  kg.
deverão  constar  na  embalagem  os  dados  de
identificação  como:  tipo  do  corte,  procedência,
quantidade do produto, nº do registro no sif, sie ou
sim, prazo de validade mínimo 03 meses a contar a
partir da data de entrega,

MARCA: NOBRE

R$ 28,66 R$ 2.866,00

49 150 Kg 31490 Linguiça calabresa defumada - Kilo

Carne  suína,  carne  mecanicamente  separada  de
aves, gordura suína, sal, açúcar, pimenta calabresa,
extrato  de  arroz  fermentado,  condimento  natural,
regulador  de  acidez  lactato  de  sódio  (INS  325),
estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i), realçador
de  sabor  glutamato  monossódico  (INS  621),
antioxidante  eritorbato  de  sódio  (INS  316),  aroma
natural e de pimenta preta e conservador nitrito de
sódio (INS 250). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Informação Nutricional do produto expressa em 100g:

Valor Calórico: 262 kcal

Carboidratos: 0,0%

Proteínas: 16,0%

Gorduras Totais: 22,0%

R$ 32,09 R$ 4.813,50



Prazo de validade: 2 meses

EMBALAGEM:

Primária:  Saco  de  polietileno  de  baixa  densidade,
Cryovac  termoformada,  atóxica,  resistente,
transparente, impresso 1,5 kg de produto.

Secundária:  Caixa  de  papelão  ondulado,  reforçado,
constituída por tampa e fundo envoltos em filme de
PVC  termoencolhível,  resistente  ao  impacto  e  às
condições de estocagem congelada com capacidade
para 2 pacotes e peso líquido total de 3,0 quilos de
produto. Peso líquido: 3,0 kg.

MARCA:CATABY

50 100 Kg 27168

Bacon - Kilo

Barriga  de  Suíno  e  salmoura  (sal,  açúcar,
estabilizante  Polifosfato  de  sódio  (INS  452i),
antioxidante  Eritorbato  de  sódio  (INS  316),  e
conservador: Nitrito de Sódio (INS 250)). Não contém
Glúten.  COMPOSIÇÃO  E  REQUISITOS:  bacon  em
manta,  com aproximadamente  2,5  kg  a  5,0  kg  do
produto.

PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 4 meses.

EMBALAGEM

Primária:  saco  de  polietileno  de  baixa  densidade,
termossoldado,  transparente  com  capacidade  de
2,5kg  a  5  kg  de  produto.  Secundária:  caixa  de
papelão  ondulado,  reforçado  envoltos  em  filme  de
PVC  termoencolhível,  resistente  ao  impacto  e  às
condições de estocagem congelada, com capacidade
de  2,5kg a  7,5  kg.  Deverá  estar  de  acordo  com a
legislação  vigente,  conter  registro  no  SIF,  data  de
fabricação e validade, número do lote, peso líquido e
condições de armazenamento.

MARCA: ESTRELA

R$ 33,95 R$ 3.395,00

51 150 Kg

Peito de frango sem osso - Kilo

Manipulado em condições higiênicas, provenientes de
animais  sadios,  abatidos  sob  inspeção  veterinária,
devendo se congelada e transportada a temperatura
de - 18° C ou inferior. Validade:12 meses a contar da
data de fabricação.

MARCA: HOLAMBRA

R$ 24,15 R$ 3.622,50

52 100 Kg 31482 Coxa e sobrecoxa de frango

Coxa e sobrecoxas provenientes de animais  sadios,
abatidos  sob  inspeção  veterinária,  devendo  ser
congelada e transportada a temperatura de - 18 °C
ou inferior. Prazo de validade mínimo de 6 meses. Na
entrega  do  produto,  devera  ter  data  de  fabricação
mínima de 30 dias.  Embalagem:  O  produto  devera
estar acondicionado a vácuo em embalagem plástica,

R$ 21,56 R$ 2.156,00



flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes
com peso entre 1 e 3 kg. A embalagem secundaria
devera  ser  em  caixa  de  papelão  devidamente
lacrada. Rotulagem: No rotulo da embalagem deverão
ser  impressas  de  forma  clara  e  indelével  e  as
seguintes  informações:  -  identificação  do  produto,
inclusive  a  marca;  nome e endereço do fabricante;
data de fabricação e prazo de validade e numero do
lote;  -  peso  liquido;  condições  de  armazenamento;
numero de registro do produto no órgão competente.

MARCA:HOLAMBRA

56 100 Unid 39491

File de peixe tipo merluza - Embalagem 800g

Sem espinhas: produto congelado: deve apresentar-
se  com  aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem
pegajosa,  cor,  cheiro e sabor próprio sem manchas
esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer
substância  contaminantes  que  possa  altera-la  ou
encobrir  qualquer  alteração,  de  acordo  com  a
Legislação  Sanitária  em  vigor  e  Ministério  da
Agricultura,  contendo  carimbo  do  S.I.F  ou  S.I.E.
Rotulagem contendo no mínimo, peso líquido, nome
do produto, nome e CNPJ do beneficiador, número de
lote e data ou prazo de validade, além das marcas e
carimbos  oficiais  pertinentes.  Embalagem  à  vácuo
contendo  de  800g a  1kg.  Validade  mínima  de  180
dias após a data de fabricação

MARCA:MEGGS

R$ 38,46 R$ 3.846,00

TOTAL R$   20.699,00

Total  (principal + reservada): R$ 24.705,60

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 35/2022
ATA nº 170/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  contratações  de  empresa  prestadora  de
serviços de confecção de próteses dentárias totais dos usuários do sus em tratamento reabilitador
protético, atendidos pelo centro odontológico municipal “dr. william roberto de oliveira”.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 11/08/2022
Detentora: O. D. LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. EPP
CNPJ n.º05.290.666/0001-45

Item Quant. Unid. Descrição R$ Unit. R$ Total

01 360 Serv.

Próteses Totais Superiores e Inferiores
rósea,  com dentes  de  boa qualidade,
resistência, durabilidade e estética.
MARCA:  VIPI  FABRICANTE:
DENTSPLY

202,40 72.864,00

T O T A L R$
72.864,00



RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 64/2022
ATA nº 171/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de materiais de constr0ução e afins
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 15/08/2022
Detentora: ALINE NICÁCIO – ME
CNPJ n.º14.304.445/0001-70

Lot
e

Quant. Unid. Códig. Descrição R$
Unit

R$ Total

2 500 Saco
20Kg

1374

Cal  hidratada  CH-III,  conforme
NBR  7175/2003,  acondicionado
em sacos com 20Kg.
MARCA: TRADICAL

15,26 7.630,00

3 100 Saco
20Kg 9345

Cimento  cola  de  uso  externo;
constituído a base de  agregado e
aditivos químicos não tóxicos para
assentamento  de  piso  cerâmico;
embalado em saco de 20 kg.
MARCA: ARGAMAX

30,80 3.080,00

4 100 Saco
20Kg 8784

Cimento  cola  piso  sobre  piso,
argamassa,  mistura  de  imento,
agregados  minerais  e  aditivos
químicos, para Piso sobre piso em
áreas internas, cor Branca, AC-III,
embalado Em Saco;
MARCA: ARGAMAX

39,50 3.950,00

5 500 m³

13656

Pedra  Bica  corrida  para
preparação  de  solo  para
pavimentação,  especificação
técnica: agregado; proveniente de
britador,  tipo  corrida  (ou  bica
corrida); composta por mistura de
brita 2, brita 3 e pó de pedra; sem
graduação específica, apenas com
faixa granulométrica de 2,16 a 50
mm;  obtida  sem  separação  por
peneiração;  para  aplicação  como
base na pavimentação de ruas e
pistas;  proviniente  de  rocha
natutal  (tipo  basalto,  gnaisse  e
granito);
MARCA: MRV

117,96 58.980,00

6 400 m³ 19236

Pedra britada nº 01; passante na
peneira de ½" e retida na peneira
de  ¼";  isento  de  pó,  torrões  de
argila e qualquer impurezas.
MARCA: MRV

109,85 43.940,00

7 400 m³ 23123

Pedra britada nº 02; passante na
peneira de 1" e retida na peneira
em 3/4"; isento de pó, torrões de
argila e qualquer impurezas;
MARCA: MRV

109,75 43.900,00

8 150 m³ 22826 Pedra britada nº 03; passante na
peneira  de  2.1/4"  e  retida  na

181,86 27.279,00



peneira  em 1.1/4";  isento de pó,
torrões  de  argila  e  qualquer
impurezas
MARCA: MRV

9 150 m³ 23125

Pedra britada nº 04; passante na
peneira de 1" e retida na peneira
em 3/4"; isento de pó, torrões de
argila e qualquer impurezas; com
frete incluso
MARCA: MRV

119,20 17.880,00

10 500 m³ 22827

Pedra  Britada  Tipo  Rachão
Graduado;  obtida  a  partir  de
britagem  primária  de  rocha  sã,
constituída por fragmentos duros,
limpos  e  duráveis,  livres  de
excesso  de  partículas  lamelares
ou alongadas, macias ou de fácil
desintegração,  e  de  outras
substâncias  ou  contaminações
prejudiciais,  agregados (graúdo e
utilização  como  material  de
enchimento)  com  granulometria
entre 2,5" e 6".
MARCA: MRV

98,96 49.480,00

Valor Médio Total R$
256.119,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 64/2022
ATA nº 172/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de materiais de constr0ução e afins
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 15/08/2022
Detentora: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
CNPJ n.º680.020.115.119

Lote Quant
. Unid. Cód. Descrição detalhada R$

Unit. R$ Total

15 7 Unid. 43082

Cinta de elevação

Suportar  o  peso  de  até  5
toneladas

Cumprimento de 5 metros

Possuir certificado ISO 9001

MARCA: FRATI

228,57 1.599,99

Valor Total R$ 1.599,99

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 64/2022
ATA nº 173/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de materiais de constr0ução e afins
Vigência da Ata: 12 (doze) meses



Assinatura da Ata: 15/08/2022
Detentora: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ n.º12.269.178/0001-11

Lote Quant
.

Unid. Codig
.

Descrição R$
Unit

R$ Total

1 100 Saco
20Kg 925

Argamassa  de  cimento;  com
aditivos  especiais  e  agregado
minerais;  para  sentamento  de
placas cerâmicas, uso interno, tipo
argamassa  colante  AC I,  conforme
NBR 7480.
MARCA: CERAMFIX

9,40 940,00

11 300 m³ 148

Pedrisco;  passante  na  peneira  de
1/4"  e  retido  na  peneira  de  1/8";
isento  de  pó,  torrões  de  argila  e
qualquer  impurezas;  com  frete
incluso CIF.
MARCA: CGS

88,00 26.400,00

12 500 m³ 43078

Brita graduada simples (BGS)
Pedra  britada,  de  fragmentos
angulares, limpos, duros, tenazes e
isentos  de  fragmentos  moles  ou
alterados,  de  fácil  desintegração.
Deverá apresentar boa adesividade,
a  mistura  para  a  regularização
deverá  obedecer  a  seguinte  faixa
granulométrica  composta  de  brita
nº 2 e 1 e pó de pedra.
MARCA: CGS

118,40 59.200,00

VALOR TOTAL: R$
86.540,00

Cota exclusiva 

Lote Quant
.

Unid. Cód. Descrição detalhada R$
Unit.

R$ Total

13 500 M³ 1153

Areia;  classificação
granulométrica  Grossa;  matéria
prima: areia natural proveniente
de água doce; torrões de argila,
com  limite  de  porcentagem  de
material  nocivo  igual  a  1,5%;
material  carbonosos,  com limite
de  porcentagem  igual  a  01%;
material  pulverulentos,  com
limite  de  porcentagem  igual  a
05%;   composição:  grãos
minerais,  duros,  compactos,
limpos e duráveis;  normalização
conforme  NBRs  7211,  7217,
7218,  7219,  7389,  etc;   no
momento do fornecimento deve
ser  informado  o  nome  do
produtor e o volume aproximado.
MARCA: MRV

88,00 44.000,00



14 500 M³ 4459

Areia;  classificação
granulométrica  Fina;  matéria
prima: areia natural proveniente
de água doce; torrões de argila,
com  limite  de  porcentagem  de
material  nocivo  igual  a  1,5%;
materiais carbonosos, com limite
de porcentagem a 01%; material
pulverulentos,  com  limite  de
porcentagem  igual  a  05%;  no
momento do fornecimento deve
ser  informado  o  nome  do
produtor e o volume aproximado.
MARCA: MRV

67,00 33.500,00

16 1 Unid. 4308
3

Cinta de Reboque ,

Suportar o peso de até 100 
toneladas

Cumprimento de 10 metros

Possuir certificado ISO 9001

MARCA: FÊNIX

1.400,0
0 1.400,00

VALOR TOTAL R$  78.900,00

VALOR TOTAL   (PRINCIPAL + RESERVADA) R$
165.440,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 66/2022
ATA nº 174/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de tintas para demarcação viária e
afins
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 15/08/2022
Detentora: VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI EPP
CNPJ n.º34.216.708/0001-04

Lote Quant. Unid. Códig. Descrição R$
Unit

R$ Total

01 150 LATA
18

litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor  AMARELA,  conforme  ABNT
NBR  11862/2020,   atendendo  no
mínimo o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície
betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve
apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,

286,66 42.999,00



variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,
sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação
que danifique o pavimento;

A  tinta  não  deve  modificar  as
suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro
igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes



informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT
02 150 Lata

18
litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor  VERMELHA,  conforme  ABNT
NBR  11862/2020,   atendendo  no
mínimo o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície
betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve
apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,
variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,
sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação

286,66 42.999,00



que danifique o pavimento;
A  tinta  não  deve  modificar  as

suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro
igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes
informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT
03 150 Lata

18
litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor  BRANCA,  conforme ABNT NBR
11862/2020,  atendendo no mínimo
o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície
betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve

286,66 42.999,00



apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,
variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,
sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação
que danifique o pavimento;

A  tinta  não  deve  modificar  as
suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro



igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes
informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT
04 150 Lata

18
litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor  PRETA,conforme  ABNT  NBR
11862/2020,  atendendo no mínimo
o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície
betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve
apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,
variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,
sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

286,66 42.999,00



A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação
que danifique o pavimento;

A  tinta  não  deve  modificar  as
suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro
igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes
informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT
05 150 Lata

18
litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor  AZUL,  conforme  ABNT  NBR
11862/2020,  atendendo no mínimo
o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície

293,33 43.999,50



betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve
apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,
variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,
sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação
que danifique o pavimento;

A  tinta  não  deve  modificar  as
suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;



A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro
igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes
informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT
06 150 Lata

18
litros

Tinta  à  base  de  resina  acrílica  na
cor CINZA MÉDIO, conforme ABNT
NBR  11862/2020,   atendendo  no
mínimo o seguinte:

A tinta deve ser fornecida para
uso  em  superfície
betuminosa  ou  de  concreto
de cimento Portland;

A  tinta,  logo  após  abertura  do
recipiente,  não  deve
apresentar  sedimentos,
natas e grumos;

A  Tinta  pode  ser  aplicada  em
espessuras,  quando  úmida,
variáveis  de  0,4  mm a  0,6
mm;

A  tinta,  quando  aplicada  na
quantidade  especifica,  deve
recobrir  perfeitamente  o
pavimento  e  permitir
máximo  de  tempo  de  30
minutos;

Deve  manter  integralmente  a
sua  coesão  e  cor  após
aplicação no pavimento;

A tinta aplicada, após secagem
física total,  deve apresentar
plasticidade  e  característica
de  adesividade  às
microesferas  de  vidro  e  ao
pavimento, produzir película
seca,  de  aspecto  uniforme,

286,66 42.999,00



sem  apresentar  fissuras,
gretas  ou  descascamento
durante  o  período  de  vida
útil;

A tinta, quando aplicada sobre a
superfície  betuminosa,  não
deve  apresentar  sangria
nem exercer  qualquer  ação
que danifique o pavimento;

A  tinta  não  deve  modificar  as
suas  características,  não
podendo  apresentar
espessamento,  coagulação,
empedramento  ou
sedimento  que  não  possa
ser  facilmente  disperso  por
agitação  manual,  devendo
após  agitação,  apresentar
aspecto homogêneo;

A  unidade  de  compra  é  a
lata/balde  com  capacidade
de 18 (dezoito) litros;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A tinta deverá ser fornecida nas
cores indicadas, respeitando
os padrões e tolerâncias do
código de cores;

A  tinta  deverá  ser  fornecida  e
embalada  em  recipientes
cilíndricos, possuindo tampa
removível  com  diâmetro
igual  ao  da  embalagem.
Estes  recipientes  devem
trazer  no  seu  corpo,  bem
legível,  as  seguintes
informações:
a)  nome  do  produto  e
referência normativa;
b) nome comercial;
c) cor da tinta;
d) data da fabricação;
f)  identificação
(  nome,endereço)  do
fabricante;
g)  quantidade  contida  no
recipiente, em litros;
h)  número  de  identificação
do  químico  responsável  no
Conselho  Regional  dos
Químicos.

MARCA: MANORT

TOTAL R$
258.994,50



Cota exclusiva para MEs, EPPs e MEIs:

Lot
e

Quan
t.

Unid
.

Cód. Descrição detalhada R$
Unit.

R$ Total

07 150

Lata
de
18

litros

Solvente,  atendendo no mínimo o
seguinte:

 Tipo líquido;
 Composto  de  álcool,  éter  e

hidrocarboneto aromático;
 Para  dissolver  vernizes  e

tintas sintéticas;
 Acondicionado  em

embalagem  (lata)  de  18
litros;

 Litografada,  contendo  o
nome  do  fabricante,  a  data
de  fabricação,  o  prazo  de
validade e o número do lote;

 Prazo de validade mínimo da
embalagem  fechada  e  sem
uso 12 meses.
MARCA: MANORT

219,33 32.899,50

Valor Total: R$
32.899,50

Valor total: (principal + reservada) R$ 291.894,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 38/2022
ATA nº  175/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Gás Liquefeito de Petróleo para
entrega do “Vale Gás” dos servidores públicos municipais 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 22/08/2022
Detentora: LÚCIA DA PONTE CANUTO ME
CNPJ n.º23.267.565/0001-35

Lot
e

Quan
t

Unid
.

Cód
.

Descrição R$
Unit.

R$ Total

01 450 Cil.
13KG 73

Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;
composição  básica:  propano  e
butano,  altamente;  fornecido  em
Cilindro,  de  13  kgs;  e  suas
condições deverão estar de acordo
com  a  Portaria  47,  de  24/03/99
ANP), (NBR-14024 da ABNT).
Marca: Ultragaz

R$
89,88 R$ 40.446,00

T O T A L R$
40.446,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 176/2022



Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
CNPJ n.º24.479.444/0001-10

Lote Quant
.

Unid. Cód.
Descrição

R$
Unit. R$ Total

4 150 Unid. 36653

Bolsa coletora de urina sistema fechado
c/extensão para perna 500ml; Prazo De
Validade Mínima De18 Meses.

MARCA: COLOPLAST – Conveen

17,93 2.689,50

Total R$ 2.689,50

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 177/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: DAKFILM COMERCIAL LTDA
CNPJ n.º61.613.881/0001-00

Lote Quant
.

Unid. Cód.
Descrição

R$
Unit. R$ Total

26 132
Canet

a
3ml

32866

Insulina  asparte,  concentração/dosagem
de 100UI/ml, forma farmacêutica injetável,
forma de apresentação em caneta com 3,0
ml.  Prazo de validade mínima 18 meses,
via subcutânea, tipo ultrarrápida.

MARCA: NOVORAPID  FLEXPEN
NOVO NORDISK
RMS.: 1.1766.0016.0043

31,60 4.171,20

Total R$ 4.171,20

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 178/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOSLABORATORIAIS - EPP
CNPJ n.º00.691.555/0001-27

Lote Quant
.

Unid. Cód.
Descrição

R$
Unit. R$ Total

13 400 Unid. 37872 Indicador Biológico; Auto-contido;  para a 3,2275 1.291,00



Monitorização e  Avaliação Dos Ciclos  de
Esterilização  Em Autoclaves a  Vapor;  de
121  a  134  Graus  C;  Com  Tempo  de
Incubação de 24 Horas; o Indicador Deve
Ser Incubado de 55 a 60 Graus Celsius;
Em  Ampola  de  Plástico  Com  Diâmetro
Aproximado  de  8.4mm;  Contendo  Uma
População  de  Esporos  de  Geobacilus
Stearothermophilus;  ATCC 7953; Com No
Mínimo  100.000  Esporos  Secos;
Embebidas  No  Portador;  Dentro  Da
Ampola Plástica Contem Uma Ampola de
Vidro  Quebrável  Com Caldo  Nutriente  e
Indicador  de  PH;  Com Tampa Permeável
Ao  Vapor  e  Com Filtro  Hidrofóbico;  Com
Campo  para  Identificação;  Indicador
Químico  Externo  Indicativo  de  Que  As
Ampolas Foram Processadas; Acompanha
Manual  de  Instrução  Em  Língua
Portuguesa; Com Certificado de Qualidade
Assegurada;  Com  Validade  Mínima  2
Anos;  Acondicionado  Em  Embalagem
Apropriada;  Rotulo  Com Lote  e  Data  de
Fabricação/validade
MARCA: CLEAN UP
RMS: ISENTO CONFORME RDC 260

20 3000 Unid.

Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo; Em
Vidro;  Com Acd (acido Cítrico  Citrato de
Sódio e Dextrose); Tampa Na Cor Amarela;
para Aspiração de 8,5 Ml; Tubo Com 16 x
100 Mm, Estéril, Apirôgenico, Resistente a
Centrifugação  3000  a  3500  Rpm  Ate
15min;  Com  Identificação  Aderida  Ao
Tubo,  Aspiração,  Nr.  de  Lote,  Data  de
Fabricação/validade;  Acondicionado  Em
Embalagem  Apropriada  Que  Garanta  a
Integridade do Produto; Constar No Rotulo
do Produto Constar No Rotulo do Produto
Validade Mínima de 12 Meses a Contar Da
Entrega No Almoxarifado;
MARCA: VACUETTE
RMS: 10290310034

1,2333 3.699,90

Total R$ 4.990,90

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº  179/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ n.º56.081.482/0001-06



Lote Quant
.

Unid. Cód.
Descrição

R$
Unit. R$ Total

1 300 Litros

Álcool em gel antisséptico 70%, de amplo
espectro de ação microbicida, sob forma
gelatinosa, ação antisséptica, instantânea
e  sem  enxágue,  pronto  uso,
hipoalergênica, atóxico, secagem rápida e
isenta  de  resíduos  contaminantes  ou
nocivos,  PH  balanceado,  indicado  para
higiene  de  peles,  acondicionado  em
embalagem de 1 litro.
MARCA: CICLO FARMA
RMS: 252230002

8,83 2.649,00

19 100
Frasco
500ml

Solução  de  ringer  com  lactato  de  sódio
500 ml; prazo de validade mínimo de 18
meses.
MARCA: JP
RMS: 104910061

5,02 502,00

Total R$ 3.151,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 180/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
CNPJ n.º24.826.631/0002-03
Lote Quant. Unid. Cód. Descrição R$ Unit. R$ Total

34 1500
Cx. C/
100

Unid.

Seringa  descartável,  estéril  de  plástico,
atóxica capacidade de 100ui, incolor com
resistência  mecânica,  corpo  cilíndrico,
escala em gravação indelével de 0 a 100
ui, com agulha hipodérmica acoplada no
corpo  da  seringa,  extremidade  proximal
do  embolo  com  pistão  de  vedação  de
borracha atóxica, a pirogênica, agulha de
8,0  x  0,30  mm  30G  confeccionada  em
aço  inoxidável,  siliconada,  nivelada,
polida,  cilíndrica,  reta,  oca,  bisel  tri
facetado,  com  canhão  translucido.
embalada  em  material  que  promova
barreira  microbiana.  Prazo  de  validade
mínimo de 18 meses
MARCA: DESCARPACK
RMS: 10330660080

25,00 37.500,00

Total R$  37.500,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 181/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais



hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ n.º49.228.695/0001-52

Lote Quant
.

Unid. Cód.
Descrição

R$
Unit. R$ Total

2 1.500 Frasco

Azitromicina  40mg/Ml;  Forma
Farmacêutica  Pó  Para  Suspensão  Oral;
Forma  De  Apresentação  Frasco;  Via  De
Administração  Oral;  Prazo  De  Validade
Mínimo 18 Meses.
MARCA: PHARLAB
RMS:  141070006-0195  VAL.  REG.
07/2025

7,59 11.385,00

11 200

Cx.
c/75

unidad
es

Haste  para  higiene;  de  polipropileno
flexível;  sendo  duas  extremidades  com
pontas  de  algodão  hidroxietilcelulose  e
triclosan;prazo de validade mínimo de 18
meses.
MARCA: FARMATEX DO
RMS: ISENTO

1,15 230,00

16 600 Pares

Luva  Cirúrgica;  Em  Látex  Natural;  Com
Textura Uniforme Sem Falhas, Lubrificada;
Com  Alta  Sensibilidade  Tátil  Boa
Elasticidade  E  Resistência;  Com
Acabamento  No  Punho  De  Formato
Anatômico;  Perfeita  Adaptação;
Numeração  6,5;  Estéril;  Embalada  Aos
Pares  E  Envelopada;  O  Produto  Deverá
ser  Entregue  Acompanhado  Do  Ca  E
Laudo  Analítico  Laboratorial,  De
Cumprimento Da Nbr13391.
MARCA: LATEX BR
RMS:  81355330009  VAL.  REG.
12/2022

1,14 684,00

25 50 Unidad
e

Cobertura  para  curativo/  película  de
poliuetano  transparente,  adesiva,
permeável, resistente a água estéril 6cm
x 7 cm/ UNIDADE/ IV 3000
MARCA: CRAL

5,00 250,00

Total R$
12.549,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 182/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA



CNPJ n.º94.389.400/0001-84
Lote Quant. Unid. Cód. Descrição R$ Unit. R$ Total

15 2.500 Frasco
100ml

14088

Loratadina 1mg/1ml; Forma Farmacêutica
Xarope/  Solução  Oral;  Forma  De
Apresentação  Frasco;  Via  De
Administração  Oral;  Prazo  De  Validade
Mínimo 18 Meses
MARCA:  PRATI  DONADUZZI  &  CIA
LTDA.
RMS: 1256800800080

3,7500 9.375,00

Total R$ 9.375,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 183/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: MEDIGRAM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EIRELI
CNPJ n.º04.470.877/0001-05

Lote Quant
. Unid. Cód. Descrição

R$
Unit. R$ Total

14 100
Frasco
100ml

Levetiracetam  100  mg/Ml;  Forma
Farmacêutica  Solução  Oral;  Forma  De
Apresentação  Frasco;  Via  De
Administração  Oral;  Prazo  De  Validade
Mínimo 18 Meses; Via Oral.
MARCA: ACHE
RMS: 1.0573.0526.001-3

56,24 5.624,00

18 35.000 Comp. 25799

Pentoxifilina  concentração/dosagem  de
400mg;  forma  farmacêutica  comp./
drágea/  capsula;  forma  de  apresentação
em  comp.  /drágea/  capsula;  prazo  de
validade mínimo de 18 meses, via oral.
MARCA: EMS
RMS: 1.0235.0496.006-1

1,499 52.496,50

Total R$
58.120,50

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 65/2022
ATA nº 184/2022
Objeto:  Registro  de  preços  para  futuras  e  eventuais  compras  de  medicamentos  e  materiais
hospitalares.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
CNPJ n.º01.772.798/0002-33

Lote Quant
. Unid. Cód

. Descrição
R$

Unit. R$ Total

24 5 Unidad Acessórios  p/  bomba  de  infusão  de 399,60 1.998,00



e

insulina/  sensor  de  glicose  compatível
com o modelo paradigma 722 real time e
754 Veo (Enlite - MMT 7008A) / UNIDADE/
MEDTRONIC
MARCA: MEDITRONIC MINIMED
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO
RMS: 10349000878

Total R$ 1.998,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 185/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: B. M. PAPELARIA, ARTIGOS DE INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
CNPJ n.º 13.469.442/0001-23

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

95

150

Pacote
com 100
unidade

s

Saco  plástico  lixo  comum  30
litros NBR 9191/2008
Saco plástico de lixo 30 litros, para
acondicionamento  de  resíduo
normal, confeccionado com resinas
termoplásticas  virgens,  pigmentos
e outros aditivos compatíveis com a
resina empregada; Classe I - Tabela
I; Tipo E; medindo: x 59 cm largura
x 62 altura, 0,06 mm de espessura,
podendo  a  medida  de  largura  e
altura  variar  em  + 1  cm;
capacidade  nominal:  30  litros
suportando  6kg;  pacote  com  100
unidades;  peso  mínimo  para  100
unidades,  de  2.000kg;  solda
contínua,  homogênea  e  uniforme;
cor  preto;  devendo  a  embalagem
externa  do  produto  conter
impressão  inviolável  informando
identificação  do  fabricante  por
CNPJ,  número  de  unidades,
dimensões  e  capacidade
volumétrica tipo de resíduo e dados
de  identificação  atendendo  aos
requisitos  da  tabela  1  ABNT  (NBR
9191/2008)
Marca: RGPlastic

24,50

124.499,50

500 Pacote
com 100
unidade

s

Saco  plástico  lixo  comum  50
litros NBR 9191/2008
Saco plástico de lixo 50 litros, para
acondicionamento  de  resíduo
normal, confeccionado com resinas

37,70



termoplásticas  virgens,  pigmentos
e outros aditivos compatíveis com a
resina empregada; Classe I - Tabela
I; Tipo E; medindo: x 63 cm largura
x 80 altura, 0,06 mm de espessura,
podendo  a  medida  de  largura  e
altura  variar  em  + 1  cm;
capacidade  nominal:  50  litros
suportando 10kg;  pacote com 100
unidades;  peso  mínimo  para  100
unidades,  de  3.000kg;  solda
contínua,  homogênea  e  uniforme;
cor  preto;  devendo  a  embalagem
externa  do  produto  conter
impressão  inviolável  informando
identificação  do  fabricante  por
CNPJ,  número  de  unidades,
dimensões  e  capacidade
volumétrica tipo de resíduo e dados
de  identificação  atendendo  aos
requisitos  da  tabela  1  ABNT  (NBR
9191/2008)
Marca: RGPlastic

1.000

Pacote
com 100
unidade

s

Saco  plástico  lixo  comum  100
litros NBR 9191/2008
Saco plástico de lixo 100 litros, para
acondicionamento  de  resíduo
normal, confeccionado com resinas
termoplásticas  virgens,  pigmentos
e outros aditivos compatíveis com a
resina empregada; Classe I - Tabela
I; Tipo E; medindo: x 75 cm largura
x  105  altura,  0,08  mm  de
espessura,  podendo  a  medida  de
largura e altura variar em + 1 cm;
capacidade  nominal:  100  litros
suportando 20kg;  pacote com 100
unidades;  peso  mínimo  para  100
unidades,  de  6.300kg;  solda
contínua,  homogênea  e  uniforme;
cor  preto;  devendo  a  embalagem
externa  do  produto  conter
impressão  inviolável  informando
identificação  do  fabricante  por
CNPJ,  número  de  unidades,
dimensões  e  capacidade
volumétrica tipo de resíduo e dados
de  identificação  atendendo  aos
requisitos  da  tabela  1  ABNT  (NBR
9191/2008)
Marca: RGPlastic

78,50

2.350 Pacote
com 5

unidade

Saco  de  lixo  -  100  Litros  –
Pacote 5 Unidades

Saco de lixo p/  uso doméstico;  de

5,10



s

polietileno; com capacidade de 100
litros,  pacote  contendo  05
unidades;  medindo  no  mínimo  75
cm largura x 105cm altura; na cor
preta; suportando 20 quilos.

Saco plástico de lixo 100 litros, para
acondicionamento  de  resíduo
normal, confeccionado com resinas
termoplásticas  virgens,  pigmentos
e  outros  aditivos
compatíveis  com  a  resina
empregada; Classe I - Tabela I; Tipo
E; medindo: x 75 cm largura x 105
altura,  0108  mm  de  espessura,
podendo  a  medida  de  largura  e
altura variar em t 1 cm; capacidade
nominal:  100  litros  suportando  20
Kg;  pacote  com 5  unidades;  peso
mínimo
para 100 un¡dades,  de 6,300 kg ;
solda  contínua,  homogênea  e
uniforme;  cor  preto;  devendo  a
embalagem  externa  do  produto
conter  impressão  inviolável
informando  identifícação  do
fabricante  por  CNPJ,  número  de
unidades, dimensões e capacidade
volumétrica tipo de resíduo e dados
de  identificação  atendendo  aos
requisitos  da  tabela  1  ABNT  (NBR
9191/2008).

Marca: RGPlastic

850 Pacote
com 10
unidade

s

Saco de lixo - 50 Litros – Pacote
10 Unidades

Saco  de  lixo  p/uso  doméstico;  de
polietileno;  com capacidade de 50
litros,  pacote  contendo  10
unidades;  medindo  no  mínimo
63cm largura x 80cm altura; na cor
preta; suportando 10 quilos

Saco plástico de lixo 50 litros , para
acondicionamento  de  resíduo
normal, confeccionado com resinas
termoplásticas  virgens,  pigmentos
e outros aditivos compatíveis com a
resina empregada; Classe I - Tabela
I; Tipo E; medindo: x 63 cm largura
x 80 altura, 0,06 mm de espessura,
podendo  a  medida  de  largura  e
altura  variar  em  ±  1  cm;
capacidade  nominal:  50  litros
suportando 10 Kg;  pacote com 10
unidades;  peso  mínimo  para  100
unidades,  de  3,000  kg  ;  solda

4,03



contínua,  homogênea  e  uniforme;
cor  preto;  devendo  a  embalagem
externa  do  produto  conter
impressão  inviolável  informando
identificação do fabricante por CNPJ
, número de unidades, dimensões e
capacidade  volumétrica  tipo  de
resíduo  e  dados  de  identificação
atendendo aos requisitos da tabela
1 ABNT (NBR 9191/2008)
Marca: RGPlastic

80

Pacote
com 100
unidade

s

Saco de lixo p/ uso doméstico;
de  polietileno;  com capacidade de
60litros,  pacote  contendo  100
unidades;  medindo  (60  largura
mínima x altura miníma 75cm); na
cor  preta;  densidade 18 micras;  e
suas  condições  deverão  estar  de
acordo com a NBR 9190, NBR 9191.
Marca: RGPlastic

100,80

Total R$    124.499,50

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 186/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
CNPJ n.º 17.357.402/0001-40

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

15

50 Unidade

Rodo de alumínio – 40 cm e cabo
120 cm

Rodo;  de  alumínio;  cepa  medindo
40cm  de  comprimento;  cabo  de
alumínio  de  120cm;  embalado  em
embalagem apropriada.
Marca: Utilli

25,68

R$ 2.250,00

100 Unidade

Rodo;  de  madeira;  duplo;  cepa
medindo  60cm  de  comprimento;
cabo  de  madeira  revestido  de
polipropileno medindo 120cm co m
rosca  de  polipropileno;  embalado
em embalagem apropriada.
Marca: Silva

5,70

55 Unidade Rodo com esponja abrasiva; para
lavagem de azulejos e vidros;  com
base  plástica  medindo  no  mínimo
25cm;  espuma de poliuretano;fibra
abrasiva; cabo de madeira revestido

7,20



de polipropileno medindo no mínimo
120cm
Marca:  Esponflora  Lava  azulejo
(M)

20 96 Unidade

Bucha  vegetal  para
banho/Louça 100% vegetal

Bucha  vegetal  para
banho/Louça;  100%  vegetal
medindo  aproximadamente  15
cm X 6 cm; embalada em saco
plástico lacrado

Marca: Toco Esponflora

3,38 R$ 324,48

21

50 Unidade

Balde Plástico (Polipropileno) de
20 Litros

Balde Plástico (Polipropileno) de 20
Litros;  com  Alça  de  Metal.
Descrição:  Balde  plástico  de  20
litros  com  alta  qualidade  e
resistência para uso geral. Material
confeccionado  em  Polipropileno,
com alça de metal. Na Cor preta, ou
verde com Capacidade Volumétrica
de  20  Litros.  Dimensões
aproximadas: 35 x 34 x 34cm

Marca: Arqplast

14,24

R$ 3.200,00

100 Unidade

Balde  para  uso  doméstico;  de
polipropileno;  com  capacidade  de
10 litros;  sem tampa;  com alça de
metal; na cor preta.

Marca: Arqplast

8,16

160 Unidade

Balde  para  uso  doméstico;  de
polipropileno;  com  capacidade  de
15 litros;  sem tampa;  com alça de
metal; na cor preta.

Marca: Arqplast

10,45

23 100
Frasco
com

2 litros

Desengraxante alcalino – frasco
02 litros
Desengraxante alcalino; tipo líquido;
super  concentrado;  composto  por
agentes  alcalinizantes  e
tensoativos;  utilizado  na  remoção
de  graxa  e  óleo  de  peças;  com
dissolução: 01 litro do produto x 100
litros  de  água;  acondicionado  em
embalagem de 02 litros.
Marca: Duquímica Solupan

17,50 R$ 1.750,00

24 100 Frasco
com

2 litros

Ativado limpa baú
Ativado  -  Limpa  Baú;  tipo  líquido;
super concentrado; com dissolução:

24,00 R$ 2.400,00



01 litro do produto x 100 litros de
água;  acondicionado  e  m
embalagem de 02 litros.
Marca: Duquímica Ativado

35 100
Frasco
2 litros

Shampoo  automotivo;  tipo
concentrado; cremoso; cor amarelo;
composição:  linear  alquil  benzeno
sulfonado,  tempoativo,  aniônico,
coadjuvantes  e  estabilizantes;  com
dissolução: 01 litro do produto x 40
litros  de  água;  acondicionado  em
embalagem de 02 litros.
Marca: Duquímica

8,90 R$ 890,00

38 72
Embalage
m com 12
unidades

Prendedor  de  roupa  –  Pacote
com 12 unidades

Prendedor  de  roupa,  formato
retangular,  de  madeira,  medindo
em média 8 cm cada.  Pacote com
12 unidades.

Marca: Águia

1,73 R$ 124,56

47

60 Unidade

Shampoo  infantil  –  Frasco  de
aprox.. 350 ml

Shampoo  infantil  com  no  mínimo
400 ml; indicado para todos os tipos
de  cabelos;  composição:  formula
suave com ph neutro, sem corante,
testado  dermatologicamente  e  que
não  irrita  a  pele;  contendo  na
embalagem a instrução do rótulo e
com validade mínima de 12 meses a
partir  data  de  fabricação;
acondicionado em frasco plástico de
aproximadamente 350 ml.
Marca: Gury Kids 500 ml

6,75

R$ 1.200,00

60
Frasco

com 350
ml

Shampoo de uso adulto; frasco
de aprox.. 350 ml

Shampoo de uso adulto; frasco 350
ml
Tipo  uso  diário,  aplicação  para
cabelos  normais.  Apresentação  em
embalagem  de  aproximadamente
350mL.  Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante,  razão  social,  CNPJ,
endereço do fabricante, responsável
técnico, no lote, data de fabricação
e validade mínima de 12 meses a
partir da data de fabricação.
Marca: Revital Baby 500 ml

5,84

60 Frasco
com 350

Condicionador  infantil  -  Frasco
7,41



ml

de 350 ml

Condicionador  infantil;  indicado
para  todos  os  tipos  de  cabelos;
testado  dermatologicamente  e  que
não  irrita  a  pele;  sem  corante;
contendo na embalagem a instrução
do rótulo e com validade mínima de
03  anos  a  partir  da  data  de
fabricação;  acondicionado  em
frasco  plástico  de
aproximadamente 350 ml.
Marca: Gury Kids 500 ml

Total R$
12.139,04

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 187/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: DELTAMARI COSMÉTICA EIRELI
CNPJ n.º18.645.684/0001-44

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

02 500
Galão
5 litros

Gel alcoólico para anti-sepsia das
mãos para inativar bactérias, vírus
e  fungos.  Deve  apresentar
secagem  rápida  das  mãos,  que
dispense enxágue e uso de papel
toalha. Produto deve ter registro no
Ministério da Saúde.
Marca: Linderm

R$
31,96

R$ 15.980,00

Total R$
15.980,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 188/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: ECOLOGY PAPER LTDA - ME
CNPJ n.º23.889.701/0001-29

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

01 172 Galão
5 litros

Sabonete  líquido  anti-séptico,
para  lavagem  e  anti-sepsia  das
mãos. Produto deve ter registro no
Ministério  da  Saúde  e  específico
para anti-sepsia das mãos.

31,50 R$ 8.300,00



Marca: Dell

80
Galão
5 litros

Sabonete  líquido,  cremoso,  opaco,
fragrância  erva  doce,  cor  verde;
contem corante, emolientes, sobre-
engordurantes e agente bactericida
restrito; PH 5,5 a 6,5; para higiene
das  mãos;  produto  sujeito  a
verificação no ato  da entrega;  aos
procedimentos  adm.  determinados
pela ANVISA
Marca: Biokriss

16,30

150
Frasco
500 ml

Sabonete  líquido,  cremoso,
comfragrância  suave,  ph  neutro,
viscoso,  para  higiene  das  mãos,
dermatologicamento  testado,
hipoalérgico, tampa selada, válvula
anti  entupimento e antivazamento,
embalagem  plástica  resistente  de
500 ml.
Marca: Dell

10,52

03 790 Pacote
com

8 rolos

Papel higiênico branco – 300 m
x 10 cm – pacote com 8 rolos

Papel higiênico branco, de primeira
qualidade,  gofrado,  em  rolo
medindo  10cm  de  largura  X  300
mts  de  comprimento,  absorvente,
fabricado  com  100%  celulose
virgem (não reciclado),  com alvura
superior a 80% conforme ABNT NBR
NMISSO  2470,  pintas  inferiores  a
10mm2/m2  conforme  NBR
8259:2002,  furos  inferiores  a
15mm2/m2  conforme  NBR
15134:2007 e gramatura superior a
15  g/m2  conforme  ABNT  NBR  NM
ISSO  536:2000,  produto
acondicionado em caixa de papelão
contendo  8  rolos  cada,  na  caixa
deverá  constar  informações  do
fabricante,  marca,  especificações
do  produto,  bem  como  a  sua
composição,  as  mesmas  devem
estar impressas na caixa de forma
legível.  A  empresa  vencedora
deverá  apresentar  laudo
microbiológico  conforme  Portaria
MS 1480 de 31/12/90 e laudos de
ensaios físicos expedido pelo I.P.T.
ou  outro  laboratório  credenciado
pelo  INMETRO,  que  comprove  as
solicitações do descritivo quanto a
alvura, pintas, furos e gramatura.
Pacote com 8 rolos
Marca: Alveflor

46,25 R$ 63.267,50



6.075
Pacote
com 4

unidades

Papel  higiênico  folha  dupla
branco  -  30  m  x  10  cm  –  4
unidades

Papel  higiênico  de  alta  qualidade;
composto  por  100%  de  celulose
virgem; folha dupla; crepagem com
no mínimo de 10% de alongamento;
alvura  superior  a  80%,  com  no
mínimo  2  segun  dos  de  absorção
(método  gota),  podendo  conter
microfuros  necessários  para
absorção;  gofrado;  picotado;  com
relevo; neutro; rolo medindo 30mts
x 10 cm; tubete medindo no mínimo
4cm de diâmetro; rolo pesando sem
o  tubete  no  mínimo  80  a
100gramas; somente na cor branca;
embalagem com boa visibilidade do
produto;  laudo  microbiológico  do
fabricante  na  validade  conforme
Portaria 1.480 de 31/12/90.

Marca: Qualite

4,40

05 1280
Frasco
500 ml

Limpador multiuso doméstico – 
Frasco 500 ml

Limpador  multiuso  doméstico;
líquido;  composto  de  Linear  alquil
benzeno  sulfonato  de  sódio,
tensoativo não iônico, alcalinizante,
sequestrante,  éter  glicólico,  álcool,
perfume  e  água;  embalado  em
frasco  plástico  de  no  mínimo
500ml; com validade mínima de 03
anos;  c/  autorização  de
funcionamento  do  fabricante
expedido pela ANVISA.
Marca: Multi14

1,95 R$ 2.496,00

14 60 Balde Lenço  infantil  umedecido  –
Balde  com  no  mínimo  400
Unidades

Lenços umedecidos acondicionados
em baldes plásticos, para a higiene
do  bebê,  fórmula  sem  álcool,
devendo  proporcionar  na  delicada
pele  do  bebê  uma  limpeza  local
perfeita  sem  a  necessidade  de
outros  produtos  de  higiene.  O
produto deve umedecer e suavizar
a pele, ajudando a evitar assaduras
nas trocas,  formando uma camada
protetora,  hipoalergênico.  Cada
balde deverá conter no mínimo 400
unidades Dimensões  aproximadas

12,48 R$ 6.988,80



do lenço 17 cm x 12 cm.

Marca: Use It

500
Balde c/

450
lenços

Lenços  umidecidos para
higienização, composto de Peg – 75
Lanolin,  Phenoxyethanol,
Methylparaben,  Propylparaben,
Ethylparaben,  Butyparaben,
Propileneglycol,  Cocoamidopropyl
betaine,  Polysorbate  20,  EDTA,
Parfum, 2 – Bromo 2 – Nitropopane
1,3  –  Diol,  Citric  Acid  anhydrous,
Aqua,  devidamente  embalado  em
embalagem  plástica  contendo  450
lenços.
Marca: Use It

12,48

16 210
Caixa

com 30
unidades

Filtro de papel. Para o preparo
de café, grande, nº 103

Filtro de papel nº 103; caixa com 30
unidades;  100%  celulose;  com
gramatura  de  54g/m2;  poros
medindo  entre  0,0047  e
0,0071/mm; um parâmetro de 12 a
18  segundos  por  100  ml;  com
fechamento  de  dupla  prensagem;
tamanho  103;  na  cor  branca;
fornecido  em  caixa  30  unidades;
validade mínima de 4 anos a contar
da data de fabricação.

Marca: Filtra Bem

3,33 R$ 699,30

25 172
Galão
5 litros

Detergente  Alcalino
Concentrado  Clorado,  limpeza
pesada e sanitização em indústrias
alimentícias  e  cozinhas  industriais,
composto  por  ingrediente  ativo,
tensoativo não – iônico, tensoativo
anfôtero,  sequestrante,  agente
estabilizante, tripolifosfato e veículo
qsp.  Princípio  ativo:  Cloro  ativo  à
1,20 % - hipoclorito de sódio. Deve
conter  autorização  de
funcionamento  ANVISA  e  validade
mínima de 1 ano.
Marca: Duquímica

23,25 R$ 3.999,00

26 3.810 Frasco
1 litro

Álcool Etílico 70% - 1 litro

Álcool  Etílico;  a  70%;  para
Desinfecção de Superfície e Artigos
Semi-criticos e Não Criticos; Frasco
Apropriado;  Embalado  Em Material
Que  Garanta  a  Integridade  do
Produto; a Apresentação do Produto
Deverá  Atender  a  Legislação

6,25 R$ 23.812,50



Vigente; frasco contendo 1 litro
Marca: Dell

33

200 Fr.
300 ml

Saponáceo  cremoso;  tensoativos
aniônicos e não iônicos, espessante,
alcalizantes,  abrasivo,  preservante,
pigmentos,  fragrância  e  veículo.
Componente  ativo  linear
alquilbenzeno  sulfonato  de  sódio.;
acondicionado  em  tubo  plástico,
pesando  300  ml;  autorização  de
funcionamento  do  fabricante  na
ANVISA/MS.
Marca: Perfect

2,30

R$ 828,00

160 Fr.
250 ml

Saponáceo cremoso – Frasco 250 ml
Saponáceo  cremoso  para  limpeza
mais  difíceis,  composto  de  lauril
sulfate  de  sódio,  coadjuvante,
tensoativo não iônico, alcalinizante,
abrasivo, sequestrante, fragrância e
veículo,  princípio  ativo  de
hipoclorito  de  sódio  2,2%  p/p  de
cloro  ativo.  Embalado  em  frasco
plástico  contendo  250  ml.  Produto
com  rotulo  contendo  informações
sobre  o  produto  e  fabricante,
precauções e modo de usar.
Marca: Perfect

2,30

39 160 Unidade

Multi  Inseticida aerosol,  Frasco
300 ml

Multi  inseticida  ação  multi-insetos,
com fórmula à base de água, com
ação contra baratas e mosquitos e
suas  larvas,  em  embalagens
metálicas  (frasco)  contendo  no
mínimo  300ml, composição  sem
clorofluorcarbono,  com  sistema  de
trava  do  acionador,  com  validade
mínima  de  12  meses  a  contar  da
data de entrega.
Marca: Baston

7,47 R$ 1.195,20

73 524
Pacote
com 50

unidades

Guardanapo  descartável  de
papel folha simples medindo 33
x  30  cm;  pacote  com  50
unidades

Guardanapo  de  papel  descartável
branco,  folhas  simples,  100%
celulose,  pacotes  com  50  folhas
medidas mínimas: 33,0cm x 30 cm.
O  produto  deverá  possuir  registro
válido na Anvisa

Marca: Anepel

2,86 R$ 1.498,64

74 336 Frasco Querosene/removedor,  tipo
15,17 R$ 5.097,12



1 litro

Tradicional – frasco 1 litro

Querosene,  tipo  Tradicional,  ideal
para  limpeza  e  vidros  e  limpeza
pesada de ambientes.  Frasco com
1 Litro, com validade 2 anos.
Marca: Poly

77 60 Unidades

Vassoura de pelo sintético - 40
cm

Vassoura doméstica com cerdas de
pelo  sintético  com  40  cm  de
comprimento, cerdas  macias;
cabo  em  madeira  medindo  1,20
revestida  com  polipropileno  e
rosqueado.

Marca: Silva

7,50 R$ 450,00

78 100 Unidade

Desodorizador  de  ar  -  aroma
lavanda – aerosol tubo 360 ml

Desodorizador  de  ar,  aromatizante
de  ambientes  em  geral,  aroma:
lavanda,  aerosol,  biodegradável.
Validade,  impressa na embalagem,
mínima de 22 meses anos a partir
da  entrega.  Aerosol  Tubo  com
360 ml.

Marca: Baston

8,00 R$ 800,00

79

150 Unidade

Flanela; 100% algodão; 
medindo 40 x 60 cm

Flanela; 100% algodão; medindo 40
cm x 60 cm, percentual de variação
aceito entre 2 x 3 cm; na cor laranja
ou  amarela;  embalado  em
embalagem apropriada.

Marca: Rainha

2,09

R$ 773,30

220 Unidade

Flanela; 100% algodão; 
medindo 28 x 50 cm

Flanela; 100% algodão; medindo 28
cm x 50 cm, percentual de variação
aceito  entre  2  x  3  cm;  na  cor
laranja;  embalado  em  embalagem
apropriada.

Marca: Rainha

2,09

83 6.500 Frasco
com 500

ml

Detergente  líquido  neutro  –
Frasco 500 ml

Detergente  líquido  neutro;
composição  01:  princípio  ativo
linear  alquil  benzeno,  sulfonato de

1,46 R$ 9.490,00



sódio,  teor  mínimo  de  6%;
Composição 02: composição básica
tensoativos: aniônicos, não iônicos,
coadjuvante;  Composição  03:
preservantes,   sequestrante,
espessante,  fragrâncias  e  outras
substâncias  químicas  permitidas;
Composição  04:  valor  do  ph  entre
6,0  e  8,0,  solução  a  1%  p/p;
composição  aromática  neutro,
incolor, com validade mínima de 3
anos;  acondicionado  em  frasco
plástico,  contendo  no  mínimo
500ml.

Marca: Biokriss

86

50
Caixa

com 50
pares

Luva  descartável  para
procedimento;  latéx  de  borracha
natural,  atóxico;  talcada;  com
perfeita adaptação anatômico, com
punho longo de no mínimo 250mm;
ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito;  resistente  a  tração;  com
boa  sensibilidade  tatil;  uniforme;
grande;  constando  externamente
procedência;  data  de  fabricação;
data de validade.
Marca: MB

17,33

2.599,50

100
Caixa

com 50
pares

Luva  descartável  para
procedimento;  latéx  de  borracha
natural,  atóxico;  talcada;  com
perfeita adaptação anatômico, com
punho longo de no mínimo 250mm;
ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito;  resistente  a  tração;  com
boa  sensibilidade  tatil;  uniforme;
médio;  constando  externamente
procedência;  data  de  fabricação;
data de validade.
Marca: MB

17,33

94 270 Par

Luva de latex natural  tamanho
média

Luva para limpeza de latex natural,
conforme  NBR  –  13393,  tamanho
médio,  com  revestimento  interno,
com  superfície  externa
antiderrapante.
Marca: Silva

3,00 R$ 810,00

Total R$
133.104,86

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022



ATA nº 189/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n.º20.853.918/0002-71

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$ Unit. R$ Total
62

150 Pacote

Fralda  descartável  infantil
contendo  no  mínimo  24
unidades  em  cada  pacote  no
tamanho XG.

Fralda  descartável  infantil  XG
Fralda descartável  infantil,  cintura
elástica nas costas, se estica e se
ajusta  ao  corpinho  do  bebê,
evitando  vazamentos,  barreiras
super  impermeáveis,  maiores  e
mais resistentes de ponta a ponta.
Velcro macio abre e fecha quantas
vezes  for  necessário,  sem
machucar a pele do bebê, toque de
algodão,  maior  conforto  e  maciez
para a pele do bebê. É composta
de  celulose,  polímero
superabsorvente,  polipropileno,
polietileno,  elásticos,  adesivos,
aloe  vera  e  vitamina  E;
componentes  atóxicos  não
propensos  a  causar  irritação  em
contato  com  a  pele.  Para  uso
infantil,  no  tamanho XG,  de  12 a
15  kg.  Pacote  com no  mínimo
24 Unidades
Marca:  LippyBaby  Hyper  –
Fralda Desc Inf XG

25,78

R$ 14.979,00

150 Pacote Fraldas  descartáveis  infantil
contendo  no  mínimo  26
unidades  em  cada  pacote  no
tamanho G

Fralda descartável Infantil tamanho
G,  cintura  elástica  nas  costas,  se
estica e se ajusta ao corpinho do
bebê,  evitando  vazamentos,
barreiras  super  impermeáveis,
maiores  e  mais  resistentes  de
ponta a ponta. Velcro macio abre e
fecha  quantas  vezes  for
necessário,  sem machucar  a  pele
do bebê, toque de algodão, maior
conforto e maciez para a pele do
bebê.  É  composta  de  celulose,
polímero  superabsorvente,

23,95



polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos,  aloe  vera  e vitamina  E,
componentes  atóxicos  não
propensos  a  causar  irritação  em
contato  com  a  pele.  Para  uso
infantil,  no  tamanho  G,  de  9  a
12,5kg.  Pacote com no mínimo
26 Unidades

Marca:  LippyBaby  Hyper  –
Fralda Desc Inf G

150 Pacote

Fraldas  descartáveis  infantil
contendo  no  mínimo  32
unidades  em  cada  pacote  no
tamanho M

Fralda descartável  infantil,  cintura
elástica nas costas, se estica e se
ajusta  ao  corpinho  do  bebê,
evitando  vazamentos,  barreiras
super  impermeáveis,  maiores  e
mais resistentes de ponta a ponta.
Velcro macio abre e fecha quantas
vezes  for  necessário,  sem
machucar a pele do bebê, toque de
algodão,  maior  conforto  e  maciez
para a pele do bebê. É composta
de  celulose,  polímero
superabsorvente,  polipropileno,
polietileno,  elásticos,  adesivos,
aloe  vera  e  vitamina  E,
componentes  atóxicos  não
propensos  a  causar  irritação  em
contato  com  a  pele.  Para  uso
infantil,  no tamanho M, de 5,5 a
9,5kg. Pacote com no mínimo 32
unidades

Marca:  LippyBaby  Hyper  –
Fralda Desc Inf M

25,78

150 Pacote Fraldas  descartáveis  infantil
tamanho  P;  pacote  com  no
mínimo 34 unidades

Fralda descartável  infantil,  cintura
elástica nas costas, se estica e se
ajusta  ao  corpinho  do  bebê,
evitando  vazamentos,  barreiras
super  impermeáveis,  maiores  e
mais resistentes de ponta a ponta.
Velcro macio abre e fecha quantas
vezes  for  necessário,  sem
machucar a pele do bebê, toque de
algodão,  maior  conforto  e  maciez
para a pele do bebê. É composta
de  celulose,  polímero

24,35



superabsorvente,  polipropileno,
polietileno,  elásticos,  adesivos,
aloe  vera  e  vitamina  E,
componentes  atóxicos  não
propensos  a  causar  irritação  em
contato  com  a  pele.  Para  uso
infantil,  no tamanho P com peso
de  até  6  Kg.  Pacote  com  no
mínimo 34 unidades

Marca:  LippyBaby  Hyper  –
Fralda Desc Inf P

Total R$
14.979,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 190/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ n.º17.855.864/0001-98
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Descrição detalhada do objeto
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Desinfetante de eucalipto
Desinfetantedeeucalipto;categoriabásicarestritaaousopuro;composiç
ão01:principioativocloretoalquilbenzilamônio;composição02:composi
çãobásicamonilfenol,etoxilado,óleodeeucalipto,essência;composição
03:coranteeoutrassubstâncias  químicas  permitidas;  composição
aromática de eucalipto, com validade de 3 anos; acondicionado em
frasco plástico, contendo 1 litro.
Marca: Simbel

3,
00

5.32
7,80
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Desinfetante liquido sanitário – aromas variados – 2 Litros

Desinfetante  liquido  sanitário,  para  uso  geral,  ação  germicida  e
bactericida  e  desinfetante,  composição  mínima:  cloreto  de  alquil
dimetil benzil amônio, tensoativos, fragrância, formol inibido corante
e água - ph (25°c): 3,0 a 4,0. contendo no rótulo, nome e crq do
químico responsável, data de fabricação e validade, indicações de
precauções de uso; composição e informações do fabricante. forma
de fornecimento; embalagem com 2 Litros, com alça p/transporte
e  manuseio.  nas  fragrâncias:  oceano/  marine/  floral/  eucalipto/
lavanda  /  talco/  limão  e  pinho  o  produto  deverá  possuir  registro
válido na Anvisa.

Marca: Simbel

2,
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Limpa Vidro – Frasco 500 ml

Limpa  Vidro;  Lauril  Eter  Sulfato  de  Sódio;  Nonil  Fenol

5,
08

1.82
8,80
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Etoxilado,álcool,  eter  Glicólico;  Hidróxido  de  Amônio,  corante,
perfume; e Água; Com Validade Ate 3 Anos; Cor Azul; Acondicionado
Em  Frasco  Plástico;  Com  Gatilho  Com  Refil;  Produto  Sujeito  a
Verificação  No  Ato  Da  Entrega;  Aos  Procedimentos  Adm.
Determinados Pela Anvisa, frasco com 500 ml
Marca: Simbel

3
0

1
3
0

Fr
a
s
c
o
d
e
2
li
tr
o
s

Amaciante de roupa – aroma lavanda – frasco 2 Litros

Amaciante  de  roupa,  aspecto  físico  líquido  viscoso  concentrado,
perfumado aroma lavanda.  Frasco de 2 litros com tampa abre e
fecha  com  lacre  de  rosquear.  A  embalagem  deverá  conter
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  número  do
lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde

Marca: Simbel

3,
76

488,
80

8
1

6
0

P
a
c
o
t
e

Fósforo. Pacote com 10 caixas de 40 palitos.

Fósforo em madeira; medindo em média 05 cm; pacote contendo 10
caixas com 40 palitos cada; composição: fosforo, clorato de potássio
e aglutinantes; produto não perecível; com selo do inmetro.

Marca: Paraná

3,
58

214,
80

8
4

3
.
6
0
0

Fr
a
s
c
o
1
li
tr
o

Água Sanitária; tipo: solução aquosa, a base de hipoclorito de sódio
ou cálcio; teor de cloro ativo 2% pp a 2,5% pp; frasco plástico opaco;
embalagem de acordo com a NBR 13390 e Portaria da Anvisa 89;
validade mínima de 06 meses; com autorização de funcionamento
do fabricante expedido pela Anvisa.
Marca: Simbel

1,
99

7.16
4,00

Total

R$
15.
024
,20

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 191/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: NUNESPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGEM LTDA - ME
CNPJ n.º 22.964.844/0001-95

Lot
e Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$

Unit. R$ Total

08 2.000 Pacote
com

Papel  Toalha;  formato  liso;  cor
Branca;  interfolhas  com  03  dobras;

16,39 R$ 32.780,00



1000

100%  fibras  celulósicas  não
recicladas; medindo 23 x 27cm; com
oscilação  entre  0,5  cm  e  1,0  cm;
impureza máxima 15mm2, conforme
Norma  TAPPI  T437  OM-90;  alvura
superior  70%,  conforme Norma ISO;
absorção máxima 70 S.
Marca: Remapel

Total R$
32.780,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 192/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
CNPJ n.º 02.573.131/0001-93

Lo
te

Qt
d. Unid Descrição detalhada do objeto

R$
Unit

.
R$ Total

04 50
0

Unida
de

Pedra  sanitária  –  peso  25  g  –  com pastilha,
suporte e rede

Pedra  sanitária,  pastilha  com  suporte/rede
protetora,  detergente biodegradável,  sem adição
de  fosfato,  peso  25  gr,  odor  agradável,
embalagem com identificação do fabricante, data
de  fabricação  e  validade,  registro/notificação  na
Anvisa, caixa 1.0 unidade.
Marca: Triex

1,08
R$

540,00

07 28
0

Frasco
200
ml

Limpa móveis – Frasco 200 ml

Limpa móveis;  tipo emulsão aquosa cremosa; com
fragrância  perfumado;  de  utilidade  para  superfície
em geral,  exceto piso;  composto de cera, silicone,
solvente,  emulsificante,  conservante,  sequestrante,
perfume e água; embalado em frasco plástico de
200ml.
Marca: Fuzetto

2,22
R$

621,60

09

1.0
90

Pacote
com 8
unidad

es

Lã de aço – Pacote com 8 Unidades

Lã de aço; composto de aço carbono; acondicionado
em  saco  plástico  contendo  08  unidades;  com
peso  líquido  de  44  gramas  (+  ou  –  2  gramas  de
oscilação);  embalado  em  papelão  reforçado
contendo 14 pacotes (14/8).
Marca: Assolan

1,90

R$
2.223,00

80 Pacote
com 8
unidad

es

Lã de aço – Pacote com 8 Unidades

Lã de aço; composto de aço carbono; acondicionado
em  saco  plástico  contendo  08  unidades;  com
peso  líquido  de  60  gramas  (+  ou  –  2  gramas  de

1,90



oscilação);  embalado  em  papelão  reforçado
contendo 14 pacotes (14/8).

Marca: Assolan

10

15
0 Par

LUVADELATÉXNATURALTAMANHOPEQUENA
Luvaparalimpezadelatéxnatural,conformeNBR-
13393,tamanhopequeno,comrevestimentointerno,
comsuperfícieexternaantiderrapante
Marca: Danny

3,06

R$
1.444,60

32
0 Par

Luva para limpeza de látex – Tamanho grande

Luva para limpeza de látex natural, conforme NBR -
13393,  tamanho  grande,  com  revestimento
interno, com superfície externa antiderrapante.
Marca: Danny

3,08

11

1.5
00

Pacote
com
100

unidad
es

Copo plástico p/ café c - 50 c/ 100 unidades.

Copo  descartável;  poliestireno;  com  capacidade
mínima  para  50ml;  acondicionado  em  mangas  c/
75gramas; as mangas não devem estar violadas e
protegidas em caixa de papelão resistente; deverá
constar impresso na manga a capacidade total  do
copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os
copos devem conter gravado de forma indelével: em
relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo
de  identificação  do  material  para  reciclagem
conforme  NBR  13230;  e  capacidade  do  copo;  os
copos  deverão  estar  em  conformidade  com  NBR
14865,  NBR13230  da  ABNT.  Pacote  com  100
Unidades
Marca: Coposul

2,51

R$
17.681,0

0

3.5
50

Pacote
com
100

unidad
es

Copo descartável para água – 200 ml

Copo descartável;  de poliestireno;  com capacidade
mínima para  200 ml; acondicionado em mangas c/
220 gramas; as mangas não devem estar violadas e
protegidas em caixa de papelão resistente; diâmetro
mínimo  da  boca  7,0cm;  altura  mínima  de  8,0cm;
com  diâmetro  mínimo  da  base  de  4,5cm;  deverá
constar impresso na manga a capacidade total  do
copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os
copos devem conter gravado de forma indelével: em
relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo
de  identificação  do  material  para  reciclagem
conforme  NBR  13230;  e  capacidade  do  copo;  os
copos  deverão  estar  em  conformidade  com  NBR
14865,  NBR13230  da  ABNT.  Pacote  com  100
unidades
Marca: Coposul

3,92

12 50 Pacote
com
100

unidad
es

Saco  para  coleta de  lixo  hospitalar;  confeccionado
em polietileno; pacote com 100 unidades; medindo
(59  cm  largura  x  altura  mínima  62)  cm;  branco
leitoso;  com  símbolo  de  resíduo  infectante;  com
capacidade de 30 litros, sem lacre; o material deverá

21,9
9

R$
2.200,00



estar  em  conformidade  com  a  norma  NBR
9191/7500.
Marca: Jurema

20

Pacote
com
100

unidad
es

Saco  para  coleta de  lixo  hospitalar;  confeccionado
em polietileno; pacote com 100 unidades; medindo
(63 largura x altura mínima 80) cm; branco leitoso;
com símbolo de resíduo infectante; com capacidade
de 50 litros, sem lacre; o material deverá estar em
conformidade com a norma NBR 9191/7500
Marca: Jurema

29,5
3

10

Pacote
com
100

unidad
es

Saco  para  coleta de  lixo  hospitalar;  confeccionado
em polietileno;  densidade  10  micras;  pacote  com
100 unidades; medindo (75 largura x altura mínima
105)  cm;  branco  leitoso;  com  símbolo  de  resíduo
infectante; com capacidade de 100 litros, sem lacre;
o  material  deverá  estar  em  conformidade  com  a
norma NBR 9191/7500.
Marca: Jurema

50,9
9

19 60

Rolo
30

metro
s

Filme de PVC transparente. Rolo 28 cm x 30
metros.

Filme  de  pvc  de  polietileno  -  resistente,
transparente, para envolver e conservar alimentos,
com alto poder de aderência e fixação, embalados
em caixa de papel com uma unidade de 30m x
28 cm

Marca: Wyda

4,01
R$

240,60

22

25
2

Frasco
com
750
ml

Cera Liquida para piso incolor; Frasco com 750
ml

Cera Liquida para piso incolor; Composição: princípio
ativo solvente de petróleo, com composição básica
de  silicone,  parafina,  formol;  com  corante,
conservante, perfume e outras substâncias químicas
permitidas;  com  qualidade  e  teor  não  voláteis,
mínimo de 3% na categoria pronto uso, Incolor.
Marca: Rouxinol

3,99

1.324,68

80 Unida
de

Cera Liquida para piso vermelho; Frasco com
750 ml

Cera  liquida  para  piso  750ml;  vermelha;  princípio
ativo  solvente  de  petróleo;  composição  básica
silicone,  parafina,  formol,  corante,  conservante,
perfume e outras substancias permitidas; teor não
voláteis  mínimo 3% na categoria  pronto para uso;
vermelha; leitosa; acondicionado em frasco plástico
contendo 750 ml; bico dosador; rendimento mínimo
de 50 metros  por  litro;  contendo as  instruções do
rótulo
Marca: Rouxinol

3,99

29 16
0

Pacote
com 2
unidad

Papel toalha para cozinha – Pacote com 2 rolos
de 50 m

3,31 R$
529,60



es

Papel  toalha  para  cozinha:  com  folha  dupla,
composição:  100% fibras  celulósica;  embalado  em
pacote plástico contendo 02 rolos de papel  toalha
com 20 cm x 22 cm cada folha; picotada; medindo
50 metros cada rolo

Marca: Yuri

32 36
Frasco

200
ml

Creme  hidratante  corporal  infantil,  frascos
plásticos com no mínimo 200 ml.

Creme  hidratante  corporal  infantil:  loção  cremosa
hidratante  infantil,  com  extrato  natural  de  aveia,
óleo  de  amêndoas  e  bisabolol.  especificações  do
produto constar no rotulo da embalagem. fragrância
suave.  deverá  conter  na  embalagem  dados  do
fabricante,  validade  do  produto,  telefone  do
atendimento  ao  consumidor,  nº  do  registro  na
anvisa, nº da autorização de funcionamento, código
de barra. testado dermatologicamente. Frasco com
no mínimo 200 ml
Marca: Skalinha

12,5
0

R$
450,00

34 90 Unida
de

Cesto  de  lixo;  pequeno  com  tampa;  capacidade
mínima de 10 litros, fabricado em material plástico
de polietileno.
Marca: Arqplast

6,50
R$

585,00

36 10
0

Unida
de

Touca descartável em TNT – Embalagem  100
unidades

Touca  descartável,  em  tnt,  para  cozinha;  100%
polipropileno,  com  10  g/m²,  não  estéril,  tamanho
único,  sanfonada,  formato  anatômico,  acabamento
com elástico,  na  cor  branca.  Acondicionado  em
embalagem com 100 unidades.

Marca: Talge

10,4
4

R$
1.044,00

40
12
0

Pacote
com 8
unidad

es

Absorvente íntimo com abas

Absorvente íntimo - Pacote com 8 Unidades

Absorvente  intimo  feminino;  com  abas,  fluxo:
normal;  cobertura: suave; formato anatômico; com
canais  laterais;  circuito  completo  antivazamento;
tripla  proteção;  com  gel;  composição:  fibra  de
celulose,  polipropileno,  polímero super  absorvente,
filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel
siliconado;  sem  fibras  de  algodão;  componentes
atóxicos;  não  propensos  a  causar  irritação  em
contato  com  a  pele;  testado  dermatologicamente.
Embalagem com número do lote, data de fabricação
e  validade  mínima  de  24  meses;  pacote  com 8
unidades

Marca: Mulher Ativa

2,42
R$

290,40

42 24 Unida
de

Escova para cabelo – cabo de madeira e cerdas
de nylon

Escova para cabelo,  cabo de madeira,  com cerdas

14,2
4

R$
341,76



de  nylon;  cerdas  vazadas,  parte  frontal  vazada,
diâmetro  6,50  cm,  aplicação  cabelos  compridos,
características  adicionais  furos  no  cabo  e  cerdas
com superfície lisa
Marca: Condor

43 60

Embal
agem
com

2
unidad

es

Barbeador  descartável  –  Embalagem  com  2
unidades

Barbeador  de  plástico  descartável;  cabo
emborrachado  com  textura  antideslizante,  para
maior  conforto  e  segurança;  cartucho  com  fita
lubrificante  e  duas  lâminas  paralelas;  capa  de
plástico que protege as lâminas evitando o contato
com outros objetos - embalagem com 2 Unidades

Marca: Bic

5,86 R$
351,60

44 60

Caixa
com
50

unidad
es

Lenço  de  papel  folha  dupla  -  caixa  com  50
folhas duplas

Lenços  de  Papel;  Folha  Dupla,  intercalado,  ultra
macio;  composto de 100% Fibras Naturais,  extrato
de  Algodão;  medindo  14,8x21,5cm  cada;  Na  Cor
Branca; Embalado Em Caixa de Papelão; Caixa com
50 folhas duplas.
Marca: Kleenex

4,68
R$

280,80

46

12
0

Unida
de

Sabonete infantil em barra - aproximadamente
80 gramas

Sabonete infantil; aproximadamente 80 gramas; em
barra;  com  loção  hidratante  desenvolvido
especialmente  para  pele  sensível  de  bebe;
clinicamente  testado;  enriquecido  com  extratos
naturais;  com  fragrância;  acondicionado  em
embalagem  apropriada  e  embalado  em  caixa  de
papelão  reforçado;  validade  mínima de 02 anos  a
partir da data de fabricação.
Marca: 1, 2, 3 Baby

1,97

R$
555,00

18
0

Unida
de

Sabonete  em  tablete,  uso  adulto  –
aproximadamente 85g

Sabonete,  em  tablete,  uso  adulto,  de  fragrância
suave.  O  sabonete  deverá  possuir  grande  poder
espumante,  ser  cremoso  o  suficiente  para  não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua
utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que
leva  ao  seu  amolecimento  precoce  e  não  causar
irritabilidade dérmica.  Embalagem:  pacote  com 01
unidade aproximadamente 85 g
Marca: Motivus

1,77

48 24 Unida
de

Gel  fixador  para  cabelo;  embalagem com no
mínimo 240g

Gel  fixador  para  cabelos  -  fixação  média  -  para
pentear e modelar os cabelos, com grau de fixação

7,61 R$
182,64



médio,  para  uso  adulto,  fórmula  sem álcool  e  ph
neutro. embalagem com no mínimo 240g. utilizado
para  modelagem  e  fixação  de  penteados.  possui
efeito brilho molhado e um grau de fixação médio,
altamente hidratante, livre de álcool e sal
Marca: Start

49 48 Unida
de

Fio dental bucal. Embalagem com 50 metros
Fio dental rolo com 50 m; confeccionado em nylon
resistente, com aromatizante, lubrificado com cera
natural,  livre  de  impurezas.  Embalado
individualmente contendo rolo de 50 m de fio.
Marca: Condor

12,2
1

R$
586,08

50 60
Frasco

150
ml

Desodorante Aerosol antitranspirante unissex
- 150ml

Desodorante  aerosol  antitranspirante  unissex  -
frasco  150ml.  Características:  Desodorante,  tipo
Spray aerosol, Frasco com no mínimo 150 ml, conter
cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico.
Feminino,  antitranspirante,  ação  prolongada,
antialérgico,  secagem  rápida,  sem  álcool.
Embalagem contendo data de fabricação e validade
a  vencer  de  no  mínimo  12  meses  contados  da
entrega.
Marca: Above

8,17
R$

490,20

51 48
Embal
agem
100 gr

Talco desodorante para os pés – Frasco 100g

Talco para os pés - Anti séptico para os pés - Talco
desodorante  para  os  pés,  frasco  de  com  no
mínimo 100g. Combate odores da transpiração dos
pés.  Previne  a  coceira,  comichão  e  frieiras.
Clinicamente testado. Ação antisséptica, secativa e
antimicrobiana.  Fórmula  eficaz.  Composição:  Ácido
Salicílico,  enxofre,  ácido  bórico,  óxido  de  zinco,
aromatizante, amido e talco. Óxido de zinco: mineral
com propriedade secativa, antiséptica, adstringente
e  antiinflamatória.  Desprovido  de  quaisquer
propriedades tóxicas, com registro ou notificação na
Anvisa.
Marca: Tabu

8,30
R$

398,40

52 24
Frasco

100
ml

Acetona

Acetona Frasco 100 ml

Acetona aspecto físico líquido; Aplicação removedor
de  esmalte.  Frasco  com  100  ml A  embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação, procedência, número do lote, validade
e número de registro no Ministério da Saúde

Marca: Zulu

4,49 107,76

53 56
0

Unida
de

Vassoura em Piaçava Pura; nº 05

Vassoura em Piaçava Pura; nº 05; cerdas medindo
aproximadamente  de  altura  entre  25cm  a  28cm;

11,4
2

R$
6.395,20



cerdas  prensadas  em  chapa  litografada  com  a
logomarca da empresa; cabo de madeira encavado e
pregado, medindo 120 cm comprimento x 23mm de
diâmetro; embalada em embalagem apropriada.

Marca: Caiçara

54 60

Pacote
com 5
unidad

es

Sabão de coco em barra de 200 g – Pacote 5
Unidades

Sabão  de  coco  em  barra,  pacote  contendo  5
unidades de 200 g, testado dermatologicamente,
com validade mínima de 24 meses a contar da data
de  entrega.  Não  serão  aceitas  embalagens
grudentas e sabão mole.
Marca: Triex

9,14
R$

548,40

57 48 Unida
de

Avental de cozinha em poliéster

Avental de cozinha em poliéster para adulto; Cores
Variadas;medindo  aproximadamente  105  cm  x  65
cm;  com fita  de  apoio  para  nuca  e  amarras  nas
costas

Marca: Bagun

12,5
0

R$
600,00

58 60
Frasco

350
ml

Condicionador de cabelo  uso adulto  –  Frasco
de 350 ml

Condicionador de cabelo para adulto uso diário, com
ph balanceado,  fórmula com ativos  que atuam na
manutenção diária dos cabelos proporcionando uma
hidratação  profunda.  o  produto  deverá  vir
acondicionado em embalagem plástica com tampa
flip  top  contendo  350  ml.  deverá  constar  na
embalagem:  marca,  dados  de  identificação  do
fabricante,  modo  de  usar,  precauções,
16composição e código de barras.
Marca: Tok Bothanico

7,00
R$

420,00

59 65

Pacote
com
10

metro
s

Corda  100  %  polietileno  para  varal  com  10
metros

Corda 100% polietileno para varal n° 05, medindo 10
metros de comprimento

Marca: Policorda

2,30
R$

149,50

64
10
0

Caixa
com
100

unidad
es

Luva plástica descartável caixa - 100 unidades
– Tam. G

Luvas de vinil  transparente – alta resistência,  sem
talco,  inteiramente  confeccionada  em  vinil,  com
virola  no  punho,  para  manuseio  de  alimentos,
trabalhos  leves,  limpeza  e  manutenção,  no
tamanho:  G.  caixa  contendo  100  unidades
cada.
Marca: Talge

16,0
0

R$
1.600,00

66 60 Unida
de

Palha de aço nº 2 – Pacote 25 g
2,16 R$

129,60



Palha de aço nº 2 –, grossa; para limpeza; medidas
20x25cm;  acondicionada  em  embalagem  plástica
original do fabricante contendo uma unidade de 25 g

Marca: Brillo

67 80

Caixa
com
100

unidad
es

Palito para dentes – caixa com 100 unidades

Palito para dentes de madeira, embalagem com 100
unidades,  original  do  fabricante,  com  data  de
validade,  composição  e  informações  do  fabricante
estampada na embalagem
Marca: Bompack

1,87
R$

149,60

68 34
0

Embal
agem
com
no
mínim
o  5
unidad
es

Pano multiuso de limpeza – embalagem com no
mínimo 5 Unidades

Pano multiuso de limpeza, medindo em média 50 cm
x  30  cm,  ultra  absorvente,  cor:  azul,  proteção
antibactérias.  embalagem  com  no  mínimo  5
unidades

Marca: Life Clean

2,14
R$

727,60

69 80 Rolo

Papel alumínio, rolo de 45 cm X 7,5 m

Papel alumínio em rolo, isento de furos e rasgos,
com dimensões aproximadas de 45 cm de largura x
7,5 m de comprimento, embalados individualmente,
reembalados em caixa de papelão, conforme a praxe
do  fabricante  forma  a  garantir  a  higiene  e
integridade do produto até o uso.

Marca: Wyda

6,00
R$

480,00

71

10
0

Cartel
a

Pilha - tipo alcalina, tamanho AA – Embalagem
4 Unid.

Pilha  -  tipo  alcalina,  tamanho  AA,  voltagem  1,5v.
embalagem  com  4  unidades,  ser  certificada  pelo
Inmetro ou instituto por ele credenciado
Marca: Elgin

6,87

R$
1.350,00

10
0

Cartel
a

Pilha  -  tipo  alcalina,  tamanho  AAA  –
Embalagem 4 unid.

Pilha -  tipo alcalina,  tamanho AAA,  voltagem 1,5v.
embalagem  com  4  unidades,  ser  certificada  pelo
Inmetro ou instituto por ele credenciado.
Marca: Elgin

6,63

72

50
0

Pacote
com
10

unidad
es

Prato descartável – 15 cm – pacote 10 unid.

Prato descartável, redondo, raso, branco, ideal para
sobremesa,  super-resistente.  dimensões:  15  cm,
pacote com 10 unidades.

Marca: Total

1,00

R$
2.000,00

15
0

Pacote
com
50

unidad

Colher  plástica  descartável  –  Pacote  50
unidades

Colher  plástica  descartável,  super-resistente,

3,33



es
indicada  para  refeições.  Dimensões  aproximadas:
comprimento: 16 cm. Pacote com 50 unidades
Marca: Prafesta

15
0

Pacote
com
50

unidad
es

Garfo  plástico  para  refeição.  Pacote  com 50
unidades.

Garfo Plástico Reforçado para Refeição Descartável
na  cor  Branca  ou  transparente,  pode  ser  utilizado
em  alimentos  quentes  ou  frios,  são  resistentes  e
duráveis.  Produzidos  em  plástico  resistente,  cada
pacote vem com 50 unidades - Composição: PP- Cor:
Branca  ou  transparente;  Dimensão Aproximada do
Produto:  16cm;  Dimensão da Embalagem:  10cm x
2cm x 18cm (C-L-A) Peso com Embalagem: 80g

Marca: Prafesta

3,34

15
0

Pacote
com
50

unidad
es

Faca  de  Plástico  Descartável  –  Pacote  50
unidades

Faca  de  Plástico  Descartável  para
Refeição/sobremesa  material  Poliestireno  Cristal;
medida aproximada 19 cm; pacote com 50 unidades.

Marca: Prafesta

3,33

76 24
0

Pacote
com
50

unidad
es

Saco plástico ensaca tudo - rolo 50 unid. – 23
cm X 38 cm

Saco  plástico  de  polietileno  ensaca  tudo  medindo
em  média  23cm  x  38cm  cada  saco;  rolo  c/  50
unidades,  acondiciona  alimentos,  totalmente
antiséptico, pode ir ao freezer e geladeira.

Marca: Wyda

9,50
R$

2.280,00

86

50

Caixa
com
50

pares

Luva descartável  para procedimento;  latéx de
borracha  natural,  atóxico;  talcada;  com  perfeita
adaptação  anatômico,  com  punho  longo  de  no
mínimo  250mm;  ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito; resistente a tração; com boa sensibilidade
tatil;  uniforme;  grande;  constando  externamente
procedência; data de fabricação; data de validade.
Marca: Talge

18,3
3

R$
2.749,50

10
0

Caixa
com
50

pares

Luva descartável  para procedimento;  latéx de
borracha  natural,  atóxico;  talcada;  com  perfeita
adaptação  anatômico,  com  punho  longo  de  no
mínimo  250mm;  ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito; resistente a tração; com boa sensibilidade
tatil;  uniforme;  médio;  constando  externamente
procedência; data de fabricação; data de validade.
Marca: Talge

18,3
3

87 36 Caixa
com
75

unidad
es

Hastes  flexiveis  com  ponta  de  algodão;
embalagem contendo no mínimo 75 unidades

Hastes flexíveis plásticas com pontas recobertas de
algodão  com  tratamento  antigerme.  Não  devem
desprender  fiapos  e  devem  possuir  ranhuras  que
permitam  maior  fixação  do  algodão  à  haste.

2,00 R$ 72,00



Indicadas para higienização.  Caixas contendo no
mínimo 75 unidades.
Marca: Cotonella

89 20
0

Pacote
com 5
unidad

es

Sabão  em  barra  de  200  gramas;  composição
carbonato  de  sódio,  dióxido  de  titânio,  glicerina,
corante e outras substâncias quí micas permitidas;
Ph  1%=11,5  máximo,  alcalinidade  livre  de  no
máximo  0,5%  p/p;  na  cor  amarela;  embalada  em
saco plástico,  com 5 unidades, com validade de 2
anos.
Marca: Triex

7,75
R$

1.550,00

90 2.2
90

Caixa
com

1 quilo

Detergente  em Pó;  princípio  ativo:  alquil  benzeno,
sulfonato de sódio,  silicato de sódio,  carbonato de
sódio,  teor  de  ativos  mínimo  de  8,0%,  Ph=11,5
máximo,  solução  1%  p/p;  pigmentos  e  outras
substâncias permitidas; acondicionado em caixa ou
sacos plásticos com 1000 gramas; validade mínima
de  02  anos;  c/  autorização  de
funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA.
Marca: Flash

5,15
R$

11.793,5
0

93 48
Frasco

500
ml

Enxaguante bucal / Antisséptico bucal - 500ml

Enxaguante  bucal  à  base  de  gluconato  de
clorexidina. antisséptico bucal, sabor menta, isento
de álcool  e  de  laurel  sulfato  de  sódio,  com sabor
agradável. embalagem em frasco com bico ou copo
dosador.  trazendo externamente na embalagem os
dados  de  marca  comercial,  procedência  de
fabricação,  recomendações  e  instruções  prazo  de
validade  mínima  de  1  ano  da  data  de  entrega,
apresentar registro na Anvisa – Frasco 500 ml

Marca: Cepacol

16,4
5

R$
789,60

Total
R$

66.253,2
2

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 193/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ n.º02.514.617/0001-50

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

13 2.050 Unidade Esponja  para  limpeza  tipo
dupla-face

Esponja  para  limpeza;  tipo  dupla-
face;  medindo  aproximadamente
110  mm x  75  mm x  20mm;  com

0,51 1.045,50



formato  retangular;  poliuretano  e
fibra sintética; cor verde/amarela.
Marca: Bakaninha

17 450 Unidade

Álcool em gel 70%, embalagem 
de 500 ml.

Álcool  em  gel  70%  -  Embalagem
500 ml; com ação antisséptica, sem
enxágue, destinado A assepsia das
mãos.  Apresentação  em
embalagem  original  que  deverá
conter: dados de identificação, lote,
validade,  número  de  registro  na
ANVISA.

Marca: Wath

4,88 2.196,00

27 24 Unidade

Escova para limpeza; geral; modelo
oval;  base  de  pvc;  medindo
aproximadamente  14cm;  com
cerdas em nylon; com alça na p arte
superior para apoio das mãos.
Marca: DSR

3,12 74,88

31 100 Unidades

Esponja para Banho Infantil

Esponja para Banho Infantil, macia,
durável,  não  machuca  a  pele,
dermatologicamente  testado
hipoalergênico, composição esponja
de  poliuretano,  medindo
aproximadamente  15  cm  altura  x
12cm largura  x  3,5  cm espessura,
embalado  em  embalagem  plástica
individualmente,  gravada  na
embalagem a descrição do produto.

Marca: Ober

3,30 330,00

41 36 Pacote

Algodão hidrófilo, em bolas, cor
branca. Pacote 50 g

Algodão  hidrófilo,  em  bolas,  cor
branca  O  algodão  deverá
apresentar  aspecto  homogêneo  e
macio,  boa  absorção  de  líquidos
e/ou secreções, ausência de grumos
quaisquer substâncias ou impurezas
nocivas  à  sua  finalidade,  ser
inodoro. Pacote de 50g.
Marca: Apolo

3,49 125,64



45 1.200

Pacote
com
1000

unidades

Toalha  de  Papel  interfolhada
para  banheiro  -  Pacote  com
1000 folhas

Toalha  de  Papel  interfolhada  para
banheiro;   Especificação  Técnica:;
Classe 01; Quantidade de Dobras 02
Dobras; Na Cor Branca, Extra Luxo;
Alvura  Iso  Maior  a  85,0  %;
Quantidade  de  Pintas  Menor  Que
5mm2/m2;  Tempo  de  Absorção  de
Agua  Menor  Que  6  Segundos;
Capacidade  de  Absorção  de  Agua
Maior  Que  5  G/g;  Quantidade  de
Furos  Menor  Que  10mm2/m2;
Resistencia a Tracao a Úmido Maior
Que  90  N/m  (newton  Por  Metro);
Conforme  Norma  Da  Abnt  Nbr
15464-7  e  15134;  Caracteristica
Complementares:  Matéria  Prima
100% Celulose; Dimensão Da Folha
(23  x  21)cm,  Embalagem
Apropriada;  Rotulagem  Contendo:
com identificação da Classe, Marca,
Quantidade  de  Folhas  e  Dimensão
da folha, nome do Fabricante, Cnpj,
Email e Telefone do Sac; o material
solicitado  não  poderá  esfarelar
durante o uso.  Pacote com 1.000
folhas
Marca: Primula

11,62 13.944,00

60

96
Tubo com

90
gramas

Creme dental adulto - 90 g

Creme  dental  90  g  com  flúor.
anticáries  com  flúor;  com  12
benefícios  sendo prevenção  contra
cárie,  prevenir  contra  carie  em
raízes  expostas,  prevenir  contra
germes  que  causam  gengivite,
prevenir  o  tártaro,  prevenir  o
acumulo  de  placa,  reduzir  as
bactérias na boca, reduzir a placa,
remover  a  placa,  remover  as
manchas,  combater  o  mau  hálito,
proteger a gengiva, limpar entre os
dentes  e  fortalecer  o  esmalte
dental,  acondicionada  em
embalagem apropriada contendo 90
g

Marca: Freedent

1,44

1.559,88

396 Tubo com
50

gramas

Creme  dental  infantil  –  50g  -
sabor tutti frutti

Creme  dental;  uso  infantil;  com

3,59



baixa  abrasividade;  sabor  tutti-
frutti;  Pesando  50  gramas;
composto  de  sorbitol;  água;  sílica
hidratada;  lauril  sulfato  de  sódio;
peg-12;  goma  celulosa;  sabor;
sacarina sódica; fluoreto de sodium
com  no  mínimo  1100ppm;
embalado  em  caixa  papel  cartão
plastificada  contendo  todas  as
informações  do  produto  e  do
fabricante.

Marca: Alegrinho

61

120 Unidade

Escova  dental  adulto  macia;  cabo
reto;  cerdas  macias;  cabeça
referência  35;  com  cerdas  de
cabeça  arredondadas  contendo  32
tufos de cerdas, comprimento total
de  17  a  20  cm  com  selo  de
aprovação  da  ABO;  embaladas
individualmente.
Marca: Medfio

0,74

999,60

1.320 Unidade

Escova dental infantil

escova  dental  infantil,  cerdas
macias,  cabeça referência 35, com
cerdas  de  cabeça  arredondadas
contendo  28  tufos  de  cerdas,
comprimento total de 15 a 17 cm c/
selo  de  aprovação  da  abo  -
(associação  brasileira  de
odontologia),  embaladas
individualmente.

Marca: Medfio

0,69

63 150
Frasco
1 litro

Limpa piso diluível,  fragrâncias
variadas; frasco 1 litro

Limpador  de  pisos  perfumado,
composição-  tensoativo não iônico,
sinergista,  tensoativo  catiônico,
coadjuvante,  solventes,  silvente
glicoico, sequestrante, conservante,
corante,  fragancia  e  água,
fragancias  variadas,  frasco  com
tampa de rosca de 1 litro. o produto
deverá  possuir  registro  válido  na
Anvisa.
Marca: Búfalo

3,76 564,00

65 60 Caixa
com 50

unidades

Máscara descartável tripla 
camada – caixa 50 unidades

Máscara  descartável  tripla,  com
elástico,  gramatura  30g/m2,  tipo

8,00 480,00



fixação  com  clipe,  confeccionada
com  100%  polipropileno,
antialérgica,  hidro-  repelente,  com
tripla  camada  e  elásticos  laterais.
Caixa com 50 unidades
Marca: Inoven

70 12 Unidade

Pente  de  plástico  para  cabelo
com cabo fino 21 X 2,70 cm

pente de plástico para cabelo com
cabo fino pente de cabelo, material
plástico,  modelo  com  cabo,
finalidade alisar fios, dimensões 21
x 2,70 cm
Marca: Escobel

6,13 73,56

75 1.650
Pacote
com 10

unidades

Saco de lixo - 30 Litros – Pacote
10 Unidades

Saco  de  lixo  p/uso  doméstico;  de
polietileno;  com capacidade  de  30
litros, pacote contendo 10 unidades;
medindo no mínimo 59cm largura x
62cm  altura;  na  cor  preta;
suportando 10 quilos

Marca: Itaquiti

2,00 3.300,00

80 95 Unidade

Escova para vaso sanitário - com
suporte,  cabo  e  base  em
polipropileno.
Marca: DSR

4,73 449,35

82 30 Unidade

Pá  de  lixo;  chapa  de  ferro
galvanizada;  medindo  no  mínimo
19cm  comprimento  x  19cm  de
largura; com cabo de madeira de no
mínimo 20cm.
Marca: DSR

3,83 114,90

85 1.260 Unidade

Pano de limpeza 100% algodão -
90x70 cm

Pano de limpeza 100% algodão, tipo
saco alvejado, tamanho 90x70 cm,
s/acabamento,  na cor branco,  com
variação  de  até  10% de  oscilação
nas  medidas,  embalado  em
embalagem apropriada.
Marca: RS

5,15 6.489,00

86 50 Caixa
com 50
pares

Luva  descartável  para
procedimento;  latéx  de  borracha
natural,  atóxico;  talcada;  com
perfeita adaptação anatômico, com
punho longo de no mínimo 250mm;
ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito;  resistente  a  tração;  com
boa  sensibilidade  tatil;  uniforme;

23,34 3.500,00



grande;  constando  externamente
procedência;  data  de  fabricação;
data de validade.
Marca: Inoven

100
Caixa

com 50
pares

Luva  descartável  para
procedimento;  latéx  de  borracha
natural,  atóxico;  talcada;  com
perfeita adaptação anatômico, com
punho longo de no mínimo 250mm;
ambidestra,  não  estéril;  ajuste
perfeito;  resistente  a  tração;  com
boa  sensibilidade  tatil;  uniforme;
médio;  constando  externamente
procedência;  data  de  fabricação;
data de validade.
Marca: Inoven

23,33

88 20
Pacote

com 500
unidades

Saco  de  papel  kraft  branco  com
capacidade de 1 kg para dispensa
de medicamentos.

Marca: Nappel

20,25 405,00

92 150 Unidade

Rodo;  de  madeira;  duplo;  cepa
medindo  40cm  de  comprimento;
cabo  de  madeira  revestido  de
polipropileno medindo 120cm co m
rosca  de  polipropileno;  embalado
em embalagem apropriada.
Marca: DSR

5,66 849,00

Total R$
36.500,31

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 194/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: SAN’MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CNPJ n.º32.246.770/0001-05

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit.

R$ Total

91 375 Unidad
e

Vassoura tipo caipira
Vassoura; tipo caipira;  propriedades
mínimas:  cepa  em  palha;  com
cerdas  de  palha;  tipo  5  fios
amarração  com  arame;  cabo  de
madeira  medindo  no  mínimo,  118
cm e no máximo 125 cm; embalado
em embalagem apropriada.
Marca: San’marcos

R$
20,00

R$ 7.500,00

Total R$   7.500,00



RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 45/2022
ATA nº 195/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene,
copa e cozinha 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 17/08/2022
Detentora: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA ME
CNPJ n.º45.822.500/0001-47

Lote Qtd. Unid Descrição detalhada do objeto R$
Unit. R$ Total

18

460 Unidade

Pano  de  prato  de  saco alvejado
para  decoração  em  100%  algodão
medindo 66 x 40 cm.
Marca: Neves Irmãos Neves

2,70

1.699,60

160 Unidade

Pano  de  copa  e  cozinha  100%
algodão 30 x 30 cm

Pano de copa e cozinha; composto de
100% algodão; medindo 30 x 30 cm;
com  variação  máxima  de  10%  de
oscilação nas medidas; com bainha e
com  estampa;  na  cor  branca;
embalado  em  saco  plástico
transparente.
Marca: Neves Irmãos Neves

2,86

Total R$
1.699,60

TERMO ADITIVO (TA 5º)
Contrato nº 92/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 02/08/20222
Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência e do prazo de entrega do objeto contratual por
mais 30 (trinta) dias.
Objeto do contrato: Execução de obras de engenharia para fins de execução de rede de galerias
de águas pluviais e rede de esgoto.
Modalidade: Tomada de Preços nº 07/2021

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 003/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 03/08/2022
Contratado: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 12.269.178/0001-11
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual e vigência do contrato por
mais 60 (sessenta) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de
Reforma de um Prédio Público para Implantação de Salas de Atendimento do Município de Tambaú.
Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2021



TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 49/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 09/08/2022
Contratado: SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO EIRELI
CNPJ: 19.453.699/0001-73
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual e vigência do contrato por
mais 05 (cinco) meses e acréscimo do valor de R$ 111.581,33 (cento e onze mil, quinhentos e
oitenta e um reais e trinta e três centavos) mensais.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação
predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos nos
Departamentos da Prefeitura Municipal de Tambaú.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 38/2021

TERMO ADITIVO (TA º 01)
Contrato nº 97/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 10/08/2022
Contratado: ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. EPP
CNPJ: 15.049.818/0001-76
Objeto do Termo: Acréscimos de serviços no valor de R$ 17.131,71 (Dezessete mil, cento e trinta e
um reais e setenta e um centavos).
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de
execução de rede coletora de águas pluviais nas Ruas Carlos Guerino Arrighi e Rua Amazonas, no
município de Tambaú.
Modalidade: Tomada de Preços nº 07/2022

TERMO ADITIVO (TA 4º)
Contrato nº 51/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 12/07/2022
Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual e vigência do contrato por
mais 120 (cento e vinte) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de
“Execução de Galeria de Águas Pluviais”, sob a estrada vicinal TAM 030. 
Modalidade: Tomada de Preços nº 04/2021

TERMO ADITIVO (TA 3º)
Contrato nº 107/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 24/08/2022
Contratado: BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 39.329.291/0001-00
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual e vigência do contrato por
mais 30 (trinta) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de
reforma e construção de um muro de arrimo na EMEB YVONE FIORAVANTE BARBON no Município
de Tambaú,  conforme especificações técnicas de Memorial  Descritivo,  Planilha Orçamentária e
Projeto 
Modalidade: Tomada de Preços nº 09/2021

TERMO ADITIVO (TA 7º)



Contrato nº 64/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 02/08/20222
Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência e do prazo de entrega do objeto contratual por
mais 30 (trinta) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de
reforma do prédio onde encontra-se instalada a EMEB DR. ATALIBA AMADEU SEVÁ, no município de
Tambaú,  conforme  especificações  técnicas  de  Memorial  Descritivo,  Planilha  Orçamentária  e
Projeto.
Modalidade: Tomada de Preços nº 06/2021


	m²
	 Bucha vegetal para banho/Louça 100% vegetal
	 Bucha vegetal para banho/Louça; 100% vegetal medindo aproximadamente 15 cm X 6 cm; embalada em saco plástico lacrado

