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PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 136/2017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Item Descrição

10

13

Unid

Mortadela; constituída da mistura de carnes bovina e
suína misturadas e trituradas; composta de condimentos
e outras substancias alimentares; apresentando no
maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de
umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e
outras substancias estranhas a sua composição,com
validade mínima de 20 dias a contar da entrega;
Kg
acondicionado em saco plásticos, atóxicos , pesando 2 a
4kgs, peca única; e suas condições deverão estar de
acordo com a nta-5(decreto 12.486 de 20/10/78);
instrução nomativa n°20 de 31/07/2000 e suas
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no
ato da entrega aos proced.administrativos determinados
pela sec.agr
Salsicha especial longuete, contendo nitrito e nitrato de
sódio como conservantes, ácido ascórbico como
antioxidante, polifosfatos como estabilizantes e
condimentos flavonizantes. Lactato de sódio como
Kg
umectantes e corante natural de Urucum. Possuir
registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Em
embalagem plástica de polietileno, de até 5 Kg, e
validade mínima de 40 dias da data de entrega.

Valor
Unitário

5,19

4,43

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 136/2017 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário
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7

12

15

Frango – peito, tipo Sassami, sem osso, embalado em
sacos plásticos de polietileno resistente, congelado, com
aproximadamente 1,5 kg por embalagem, com no máximo
Kg
10% de água, com a marca do fabricante do produto,
Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária e
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Presunto; magro; cozido; obtido de pernil de suino sadio;
com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em
embalagem de polietileno resistente transparente,
atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega,
pesando de 2 a 4kgs; e suas condições deverão estar de Kg
acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78);
instrucao nomativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no
ato da entrega aos proced. administrativos determinados
pela sec.agr
Carne suína pernil desossado em peças, congelado de 1ª
qualidade . A carne suína deverá conter no máximo 5%
de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter
no máximo 3% de aponevroses. Possuir registro nos
Kg
Órgãos de Inspeção Sanitária , e ser transportada em
veículos adequados, ou seja, sobre refrigeração, com data
de empacotamento e validade visíveis . Validade mínima
de 06 meses.

6,72

9,83

9,39

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 136/2017 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA

Item Descrição

14

Unid

Bisteca de porco, cortada em bifes congelado
separadamente de 1ª qualidade. A carne suína deverá
conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de
cartilagens e conter no máximo 3% de aponevroses.
Kg
Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária , e ser
trasnportada em veículos adequados, ou seja, sobre
refrigeração, com data de empacotamento e validade
visíveis .

Valor
Unitário

9,30

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 136/2017 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário
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2

Carne bovina; costela; em tiras;congelada; devendo conter
no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor,
cheiro e sabor característicos; embalada em saco
transparente, atóxico, contendo a marca do fabricante do
Kg
produto e suas especificações deverão estar de acordo
com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).
Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária).
Validade mínima 30 dias.

7,30

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 136/2017 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Item Descrição

1

3

Unid

Almôndega de carne bovina cozida, congelada;
ingredientes: ing: carne bovina, água, proteína de soja, sal,
especiarias desidratadas, carboidratos, aromas naturais,
estabilizante, realçador de sabor, antioxidante e
acidulante. A formulação poderá conter outros
ingredientes permitidos e que garantam a qualidade final
do produto para consumo. Com peso médio unitário entre
15 e 19 gramas. Embalagem primária de 02- 05 kgs,
Kg
adequada, resistente, atóxica, compatível ao contato direto
com alimentos, com a marca do fabricante do produto e
dados dos produtos. Embalagem secundária de papelão
resistente, que garanta a integridade do produto durante o
transporte. Devendo ser transportada em temperatura
de12ºC ou inferior e possuir registro nos Órgãos de
Inspeção Sanitária. Validade mínima de 3 meses a partir da
data de entrega. Data de fabricação máxima de 30 dias.
Carne de frango temperada, moldada, congelada, com
legumes; produto mecanicamente separado de frango e
adicionado de legumes. Aproximadamente 25g cada.
Apresentar na composição centesimal até 500 mg de sódio.
Embalagem primária: transparente, resistente e atóxico,
compatível ao contato direto com alimentos, com
aproximadamente 2kg. Embalagem Secundária: Caixa de Kg
papelão reforçada, que garanta a integridade do produto.
Validade mínima: 12 meses Devendo ser transportada á
temperatura de 12ºC ou inferior, e possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Aspecto e cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. Validade
mínima de 12 meses á partir da data de entrega.

Valor
Unitário

12,86

8,98
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4

5

6

Carne suína pernil desossado em peças, congelado de 1ª
qualidade; a carne suína deverá conter no máximo 5% de
gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com data de empacotamento e
Kg
validade visíveis. Devendo ser transportada em
temperatura de 12ºC ou inferior e possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Validade mínima de 6
meses.
Cortes congelados de frango – sobrecoxa – proveniente de
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
manipulados em condições higiênicas, o corte de frango
sobrecoxa, deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, embalagem: o produto deverá
ser embalado em embalagens plásticas flexível, atóxica, e
reembaladas em caixa de papelão reforçado, envolto por
plástico flexível, atóxica, com peso líquido de 18 (dezoito)
kg, rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão
estar impressas de forma clara e indelével as seguintes
informações: 1- Nome e endereço do abatedouro, Possuir
registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária; 2- Identificação
Kg
completa do produto, constando inclusive os dizeres :
CORTES CONGELADOS DE FRANGO SOBRECOXA; 3Data da fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
conservação; 4- Peso líquido. Características gerais: o
produto não deverá apresentar superfície pagajosa,
exudato ou partes flácidas ou de conscistência anormal,
com indícios de fermentação pútrica. Sem excessos de
pele. O produto a ser entregue não deverá ter validade
inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter
data de fabricação mínima de 30 dias. Transporte: veículo
de transporte estar limpo e ser capaz de manter a
temperatura ideal de conservação. O ajudante de
transporte deve estar devidamente uniformizado para as
entregas.
Coxão Mole – resfriado, em peças de 3 a 5Kg, embalado em
saco plástico de polietileno adequado e resistente, a vácuo,
com a marca do fabricante do produto, validade e data de
Kg
fabricação impressos. Possuir registro nos Órgãos de
Inspeção Sanitária e validade mínima de 30 dias a partir da
data de entrega.

8,20

5,18

15,47
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8

9

11

Lingüiça tipo calabresa, de primeira qualidade, mista:
Carne bovina, suína e de aves. O produto deverá conter no
máximo 34g de Gorduras totais em 100 g de alimento.
Pacote de 2 a 3kg, embalada em plástico apropriado e
resistente, á vácuo. Embalagem primária em saco plástico
de polietileno, contendo a tabela nutricional, marca
Kg
comercial, nome e descrição do produto, carimbo do
Ministério da Agricultura e demais dizeres obrigatórios,
conforme a legislação em vigor. Embalagem secundária em
caixa de papelão reforçado, que garanta a integridade do
produto.
Linguica frescal de Pernil congelada; com aspecto normal,
firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades,
parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeracao
adequada; acondicionada em saco de polietileno com até Kg
05kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-05(decreto 12.486 de 20/10/78). Validade Mínima - 05
meses da data de entrega.
Patinho traseiro, resfriado, em peças de 3 a 5Kg, embalado
em saco plástico de polietileno adequado e resistente, a
vácuo, com a marca do fabricante do produto, Possuir
Kg
registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária e validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega.

7,84

8,39

14,89

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 135/2017 - ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP

Item Descrição

5

Unid

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima,
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos,
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato
un
anatômico, indicador de umidade e aloe vera,
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao
corpo.

Valor
Unitário

1,75
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6

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima,
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos,
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato
un
anatômico, indicador de umidade e aloe vera,
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao
corpo.

1,97

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 135/2017 - LICIT RIB COMERCI ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
EPP

Item Descrição

1

3

4

Unid

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato
anatômico e elástico nas pernas, controle de odores,
costuras laterais fáceis de rasgar para facilitar a remoção un
e o descarte do produto. Para incontinência moderada à
intensa. Tamanho da cintura de 86 à 117cm
Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima,
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos,
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato
un
anatômico, indicador de umidade e aloe vera,
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao
corpo.
Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima,
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos,
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato
un
anatômico, indicador de umidade e aloe vera,
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao
corpo.

Valor
Unitário

2,80

2,15

1,70

ASSINATURA: 12/01/2018 - VIGÊNCIA: 11/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 150/2017 - BANANA LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME

Item Descrição

Unidade de
medida

Valor
unitário
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1

2

3
4

Locação de Trator de esteira dotado de lamina frontal com
potência mínima de 125 HP, motor diesel, 6 (seis)
cilindros, partida elétrica, lamina com capacidade acima de
2,5 m3, embreagem principal com transmissão mecânica
ou com servo transmissão, lâmina angulável com comando
HORAS
hidráulico, comando para acompanhamento de ripper
dotado de tomada tipo engate rápido, esteiras seladas,
proteção das tubulações do sistema hidráulico e nos
cilindros da lamina, protetor de cárter do motor, protetor
das laterais do motor, protetor de roletes.
Prestação de serviço para locação de mini-carregadeira,
com operador geral para remoção de resíduos. Cap.
operacional mín: 839 kg; cap. operacional com contrapeso
opcional: 908 kg; carga tombamento: 1849 kg, altura até o
pino da caçamba: 3 mts; trajetória de elevação do barco: HORAS
vertical – peso operacional: 2821 kg, larg (com caçamba):
1727mm,alt.:1938mm; velocidade de deslocamento: 11,8
km/h; potência: 59 hp, tipo: turbo diesel, cap. de tanque de
comb. 91 litros, sistema de arrefecimento duplo: standard.
Prestação de serviço para locação de rolo compactador liso
HORAS
asfáltico, 2 cilindros, peso mínimo de 2.500 kg.
Prestação de serviço para locação de caminhão com
carroceria aberta de no mínimo 7,8 metros de
HORAS
comprimento.

120,00

65,00

100,00
62,00

ASSINATURA: 16/01/2018 - VIGÊNCIA: 15/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2017 - XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS
LTDA ME

Item Descrição
Unid.
Grama tipo esmeralda, incluindo a prestação o serviço de
m2
1
plantio.

R$ Unit.
5,50

ASSINATURA: 16/01/2018 - VIGÊNCIA: 15/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA ME

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário
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32

33

76
104
108
109
110
111
112
113
132
146
147
148

Disjuntor unipolar DIN 6 A Grau de proteção IP40 tensão
máxima de isolamento de 415 ( vca) fabricado em
termoplástico de engenharia vida útil mecânica de 10.000
manobras vida útil elétrica de 20. 000 manobras
Unid
temperatura ambiente de 30 ° c frequência de 50/60 Hz
certificado Inmetro NBR NM 60898 CURVA DE DISPARO :
C – 5 A 10 xln
Disjuntor unipolar DIN 10 A Grau de proteção IP40 tensão
máxima de isolamento de 415 ( vca) fabricado em
termoplástico de engenharia vida útil mecânica de 10.000
manobras vida útil elétrica de 20. 000 manobras
Unid
temperatura ambiente de 30 ° c frequência de 50/60 Hz
certificado Inmetro NBR NM 60898 CURVA DE DISPARO :
C – 5 A 10 xln
Interruptor sistema x para campainha com caixa
Unid
Projetor retangular 250 watts 29 x 18 cm
Unid
Rele proteção térmica 2,5 a 4,0 A
Unid
Rele proteção térmica 4,0 a 6,0 A
Unid
Rele proteção térmica 5,5 a 8,0 A
Unid
Rele proteção térmica 7,0 a 10 A
Unid
Rele proteção térmica 9,0 a 13 A
Unid
Rele proteção térmica 12 a 18 A
Unid
Reator eletrônico 2 x 20 w alto fator bilvolt
Unid
Tomada pino femea 2 P + T reto 10 amperes
Unid
Tomada pino macho 2 P + T reto 20 amperes
Unid
Tomada pino femea 2 P + T reto 20 amperes
Unid

3,83

3,83

4,40
25,90
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
13,50
1,96
2,90
1,96

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

Item Descrição
13

15

16

Unid

Contactor corrente alternado tripolar LC1 D65 ampéres
Unid
M7 220 v 50/60 hz
Cabo PP 2 x 1,5 mm cobre tempera mole flexível isolação
cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V
Metro
NBR 13249 diâmetro do Condutor 1,50mm peso 88,33
g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro
Cabo PP 2 x 2,5 mm cobre tempera mole flexível isolação
cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V
Metro
NBR 13249 diâmetro do Condutor 1,94mm peso 125,53
g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro

Valor
Unitário
95,90

1,39

1,89
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17

22

24

26

56
63
116

117

119

123

124

Cabo PP 3 x 2,5mm cobre tempera mole flexível isolação
cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V
NBR 13249 diâmetro do Condutor 1,94mm peso 158,61
g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro
Cabo flexível 4,0 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexível 10,0 mm atox auto extinguível condutor
extra flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha
750 v EPR enchimento polímero não halogenado NBR
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexível 25 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Disjuntor bipolar 100 ampéres
Disjuntor tripolar 70 ampéres
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexivel 2,5 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 1,94mm peso 31,33 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexivel 1,5 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 1,50mm peso 19,87 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexivel 6mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexivel 35 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 8,21mm peso 343,50 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexivel 50 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 9,86mm peso 491,70 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP

Metro

2,97

Metro

1,41

Metro

3,55

Metro

8,42

Unid
Unid

29,85
25,99

Unid

68,65

Unid

43,93

Unid

172,81

Unid

929,10

Unid

1.481,62

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Item Descrição

Unid

44
68
72
73
129

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Disjuntor monofásico 70 ampéres
Eletroduto PVC 3/4 barra de 3 metros
Haste terra com conector
Interruptor com espelho 1 tecla 2 x 4 interno completo
Rolo fita dupla face, mínimo de 20 metros

Valor
Unitário
7,24
3,55
13,49
2,41
31,85

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - R D VELANI ELÉTRICA ME

Item Descrição
1
31
35
36
37
67
69
71
75
93
95

98
102
106
107
115
125

Benjamin adaptador de tomada modelo bob esponja novo
padrão
Caixa externa para controle de ventilador de teto
Disjuntor tripolar 80 a c 5 KA preto
Disjuntor tripolar 90 a c 5 KA preto
Disjuntor tripolar 100 a c 5 KA preto
Eletroduto PVC 1” barra de 3 metros
Eletroduto PVC ½ barra de 3 metros
Globo esférico 300 mm leitoso boca 15 em policarbonato
Interruptor com saída 1 tecla 2 X 4 sistema x com caixa
Lampada Tubo Led 18w 120cm bivolt
Luminária Pétala Aberta em Alumínio Fundido Refletor
Pintado de Branco Soquete E 40 Encaixe 63mm conjunto
de 2 pétalas IP 604
Poste Jardim 3m. Altura Tubo de Aço Diametro 50,8mm
expessura 2,5mm pintado de preto com 1 suporte boca 15
soquete E27 e globo esférico diâmetro 300mm em
policarbonato leitoso
Projetor de embutir (solo) PS 38
Rele fotocélula 127 v com base completa
Rele fotocélula 220 v com base completa
Rele proteção térmica 23 a 32 A
Rolo de 100m. cabo paralelo 2 x 1,5 mm cobre tempera
mole flexível isolação cloreto de polivinila 70°C BWF
300V NBR 13249

Unid

Valor
Unitário

Unid

1,90

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

2,40
51,00
51,00
51,00
5,70
2,70
21,00
4,00
14,40

Unid

210,00

Unid

210,00

Unid
Unid
Unid
Unid

43,50
12,60
12,60
42,00

Unid

106,00
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126
128
138
145

Rolo de 100m. cabo paralelo 2 x 2,5 mm cobre tempera
mole flexível isolação cloreto de polivinila 70°C BWF
300V NBR 13249
Rolo fio drops para telefone rolo c/ 100 m externo
Soquete de louça E 27
Tomada pino macho 2 P + T reto 10 amperes

Unid

174,00

Unid
Unid
Unid

36,00
1,34
1,65

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item Descrição
5

18

19

20

21

23

25

Unid

Canaleta de piso em pvc rígido 50 mm largura 10 mm
Unid
espessura, em barra 2 metros.
Cabo PP 3 x 6mm cobre tempera mole flexível isolação
cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V
Metro
NBR 13249 diâmetro do Condutor 3,01mm peso 370,51
g/m Classe 5, INMETRO e PBQP
Cabo flexível 1,0 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
Metro
60332-3-24, baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexível 1,5 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
Metro
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexíve 2,5 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
Metro
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexível 6,0 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
Metro
60332-3-24 baixa emissão de fumaça , temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Cabo flexível 16 mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
Metro
60332-3-24 baixa emissão de fumaça, temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C

Valor
Unitário
7,20

6,40

0,50

0,57

0,90

2,10

5,40
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34

Cabo flexível 35mm atox auto extinguível condutor extra
flexível classe 5 isolação dupla camada de borracha 750 v
EPR enchimento polímero não halogenado NBR
60332-3-24 baixa emissão de fumaça, temperatura
ambiente + 60 ° - 5 ° C
Controle para ventilador de teto universal e iluminação
externo
Controle para ventilador de teto universal e iluminação
externo
Disjuntor tripolar 70 a c 5 KA preto

81

Lâmpada econômica espiral 30 x 220 watts rosca E 27

Unid

12,00

82

Lâmpada econômica espiral 30 x 127 watts rosca E 27

Unid

12,00

83

Lâmpada econômica espiral 45 x 127 watts rosca E 27

Unid

16,90

84

Lâmpada econômica espiral 45 x 220 watts rosca E 27

Unid

16,90

88
89
90
91
92
94

Lâmpada vapor metálica 250 tubolar 220
Unid
Lâmpada vapor metálica 400 tubolar 220
Unid
Lâmpada par LED 20 watts 220 v
Unid
Lâmpada par LED 30 watts 220 v
Unid
Lâmpada par LED 50 watts 220 v
Unid
Lâmpada Tubo Led 9w 60cm bivolt
Unid
Luminária Pétala Aberta em Alumínio Fundido Refletor
Pintado de Branco Soquete E 40 Encaixe 63mm conjunto Unid
de 3 pétalas IP 604
Luminária Pétala Aberta em Alumínio Fundido Refletor
Pintado de Branco Soquete E40 Encaixe 63mm conjunto Unid
de 4 pétalas IP 604
Poste Reto 7m. Livre Diâmetro Tubo Base 101,6mm
Unid
espessura 3,5mm Galvanizado a Fogo.
Plug adaptador 2 P+ T
Unid
Projetor de embutir (solo) ES 20
Unid
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 4 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
Unid
247-3 diâmetro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP

20,90
22,80
14,00
19,70
31,00
10,90

27

28
29

96

97
99
101
103
118

Metro

11,86

Unid

12,10

Unid

12,10

Unid

37,40

290,00

312,00
365,00
2,69
42,00
120,00
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120

121

122

Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 10 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 16 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 5,58mm peso 166,54 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP
Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 25 mm
isolação cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM
247-3 diâmetro do Condutor 6,94mm peso 254,76 g/m
Classe 5, INMETRO e PBQP

Unid

286,00

Unid

410,00

Unid

610,00

Unid

19,00

Unid
Unid
Unid
Unid

10,90
10,90
1,10
4,18

133
134
137
139

Rolo fio telefônico FI 60 MMx 2 pares rolo c/100 m
interno
Reator eletrônico 1 x 20 w alto fator bilvolt
Reator eletrônico 1 x 40 w alto fator bilvolt
Soquete pressão móvel p/ lâmpadas Fluorescente
Teste de emergência simples

140

Tomada para computador sistema x com caixa 10 amperes Unid

3,80

141

Tomada para computador sistema x com caixa 20 amperes Unid

3,95

142
149
150

Tomada para telefone sistema x com caixa comum
Torneira elétrica 127
Torneira elétrica 220

4,10
71,90
71,90

127

Unid
Unid
Unid

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - V B MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME

Item Descrição
9
10
38
39
40
41
42

Contactor corrente alternado tripolar LC1 D25 ampéres
M7 220 v 50/60 hz
Contactor corrente alternado tripolar LC1 D32 ampéres
M7 220 v 50/60 hz
Disjuntor monofásico 10 ampéres
Disjuntor monofásico 20 ampéres
Disjuntor monofásico 30 ampéres
Disjuntor monofásico 40 ampéres
Disjuntor monofásico 50 ampéres

Unid

Valor
Unitário

Unid

42,80

Unid

48,20

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

3,80
3,80
3,80
4,43
4,43
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43
45
46
47
48
49
50
51
52
55
57
58
59
60
61
62
77
78
79
80
85
86
87
114

Disjuntor monofásico 60 ampéres
Disjuntor monofásico 80 ampéres
Disjuntor monofásico 100 ampéres
Disjuntor bipolar 10 ampéres
Disjuntor bipolar 20 ampéres
Disjuntor bipolar 30 ampéres
Disjuntor bipolar 40 ampéres
Disjuntor bipolar 50 ampéres
Disjuntor bipolar 60 ampéres
Disjuntor bipolar 90 ampéres
Disjuntor tripolar 10 ampéres
Disjuntor tripolar 20 ampéres
Disjuntor tripolar 30 ampéres
Disjuntor tripolar 40 ampéres
Disjuntor tripolar 50 ampéres
Disjuntor tripolar 60 ampéres
Lâmpada mista 250 rosca E 40 220 v
Lâmpada mista 160 rosca E 27 220 v
Lâmpada econômica espiral 65 x 220 watts rosca E 27
Lâmpada econômica espiral 65 x 127 watts rosca E 27
Lâmpada econômica espiral 85 w x 220 watts rosca E 40
Lâmpada econômica espiral 85 w x 127 v watts rosca E
27
Lâmpada econômica espiral 85 w x 220 v watts rosca E
27
Rele proteção térmica 16 a 24 A

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4,43
14,90
14,90
13,10
13,10
13,10
13,53
13,53
13,53
29,90
20,50
20,50
20,50
22,00
22,00
22,00
14,87
7,97
38,00
38,00
43,00

Unid

43,00

Unid

43,00

Unid

32,18

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 134/2017 - AMB COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP

Item Descrição
2
3
4
6

Bucha nº. 06 com parafuso 6 mm fenda pacote com 500
Unid
Bucha nº. 08 com parafuso 8 mm fenda pacote com 500
Unid
Bucha nº.10 com parafuso 10 mm sextavado pacote com
500 Unid
Canaleta PVC rígido branca 1x2 cm; barra de 2 metros
com fita dupla face

Unid

Valor
Unitário

Pct

15,00

Pct

27,00

Pct

57,00

Unid

3,80
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7
8
11
12
14
30
70
74
100
105
130
131
135
136
143
144

Chuveiro maxi ducha 220 v
Chuveiro maxi ducha 127 v
Contactor corrente alternado tripolar LC1 D40 ampéres
M7 220 v 50/60 hz
Contactor corrente alternado tripolar LC1 D50 ampéres
M7 220 v 50/60 hz
Contactor corrente alternado tripolar LC1 D80 ampéres
M7 220 v 50/60 hz
Capacitor para ventilador de teto 2 fios 12 UF 250 VAC
Fita isolante anti-chama Classe A 90°C ABNT NM
60454-3-1 uso para instalação de até 750 v rolo de 19 mm
x 20 metros Espessura 0,13mm
Interruptor com espelho 2 teclas 2 x 4 interno completo
Plafon redondo com soquete porcelana bico E 27
Projetor retangular 400 watts 33 x 20 cm
Reator vapor metálico 250 watts Auto Fator Externo
Reator vapor metálico 400 watts Auto Fator Externo
Reator eletrônico 2 x 40 w alto fator bilvolt
Soquete louça E 40
Tomada com espelho 4 x 2 com pino terra interna
completa 3 p 10 amperes
Tomada com espelho 4 x 2 com pino terra interna
completa 3 p 20 amperes

Unid
Unid

34,00
34,00

Unid

76,40

Unid

79,90

Unid

125,00

Unid

4,30

Unid

3,70

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4,00
2,49
31,40
42,60
51,00
15,50
4,20

Unid

2,65

Unid

2,70

ASSINATURA: 19/01/2018 - VIGÊNCIA: 18/01/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Item Descrição
24 Broca cirúrgica de alta rotação nº 700 FGC
37 Cimento de fosfato de zinco, kit pó e líquido.
Descarpack capacidade total 3,0 litros e capacidade útil 2,3
47
litros.
54 Escova dental adulto macia.
55 Escova dental infantil macia.
Indicador biológico para monitorar ciclo de esterilização a
76 vapor, compatível com o aparelho cristófoli; caixa com 10
unidades.
77 Iodofórmio -frasco com 10g.
Óleo lubrificante [spray] para alta rotação-frasco com
96
100ml/70g.

Unid
un
kit

R$ Unitário
4,99
12,50

un

2,27

un
un

0,39
0,37

cx

30,16

un

17,80

un

8,33
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106 Placa de vidro grossa
Tesoura Spencer reta, com cabo longo, para remoção de
121
sutura.

un

9,17

un

23,09

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME

Item Descrição
128 Amalgamador de cápsula bivolt
132 Bomba de sucção a vácuo bivolt, potencia 1 HP

Unid
un
un

R$ Unitário
523,00
2.090,00

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA

Item Descrição
12 Algodão rolete-pct c/ 100 unidades
17 Anestésico tópico gel-benzocaína 200mg/g
23 Banda matriz de aço inox para amálgama de 0,05x7x500mm
Broca esférica carbaide de baixa rotação n° 2;4;6 ,8 de 22,5
26
mm.
Cápsula de amálgama com 1 porção [ caixa com 500
35
unidades]
36 Cera utilidade.
40 Cimento pulpo san, kit pó e líquido.
41 Colgadura de metal para radiografia periapical.
49 Disco sof-lex, caixa com 30 unidades, gramatura à definir.
Envelope para esterilização 15X 26 cm , cor azul, caixa com
50
100 unidades.
Envelope para esterilização de 15 X 25 cm, cor azul,
52
embalagem com 100 unidades.
Envelope para esterilização de 9X 26 cm, cor azul,
53
embalagem com 100 unidades.
Esponja hemostática de colágeno hidrolisado[gelatina]
60
Liofilizada,caixa com 10 unidades.
70 Gesso pedra amarelo T III pacote com 1 Kg.
Gorro cirúrgico descartável c/ elástico – pct. com 100 um. na
71
cor branca.
Liga p/ amalgama com c/ 70g% de prata, 26g% de estanho,
82
3g% de cobre, 1g%de zinco.
83 Lima para osso.
85 Luva de Látex G -cx. c/ 100 un

Unid
pct
un
un

R$ Unitário
1,23
5,00
1,26

un

2,70

cx

445,00

cx
kit
un
un

8,37
24,95
1,78
28,25

cx

21,80

emb

23,60

emb

14,50

cx

22,95

un

4,05

pct

5,05

un

178,00

un
cx

25,00
13,95
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86
87
88
90
93
100
109
117
122
127

Luva de Látex M –cx. c/ 100 un
Luva de Látex P - cx. c/100 un
Luva de Látex - PP cx c/ 100 un
Mandril para disco sof-lex para contra-ângulo.
Micro motor, contra-ângulo e alta rotação, ambos com
tecnologia B-Safe que age como bactericida evitando assim
contaminação cruzada das peças,ambos da mesma marca.Kit.
Pasta profilática blíster de 50gramas, sabor tutti-fruti
Porta amálgama de plástico,autoclavável.
Sonda exploradora n. 5
Teste de vitalidade pulpar, frasco com 200 ml.
Verniz forrador de cavidades, composição: nitrocelulose 8g ;
excipientes : acetato de etila,álcool etílico q.s.p. 100 ml;
frasco contendo 15 ml.

cx
cx
cx
un

13,95
13,95
13,95
2,42

kit

905,00

un
un
un
un

4,80
5,82
5,00
19,10

un

7,45

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE
ODONTO MÉDICO LTDA ME

Item Descrição
Unid
Fantoche bicho de pelúcia Jacaré com altura média de 40 cm,
un
61 contendo macro arcada sup. e inf., macro escova de 36 cm,
macro espelho de 36 cm e bolsa para transporte.
Macro modelo escovação gigante de 15X13X13 cm. Kit
contendo: arcada sup. arcada inf. língua e articulador
kit
89
metálico flexível, macro escova de 36 cm e sacola especial
para transporte.

R$ Unitário
189,00

199,00

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Item Descrição
Unid
Agulha Descartável gengival curta 30G –cx c/ 100 unidades. cx
6
Agulha descartável gengival longa 27G– cx c/ 100 unidades cx
7
Agulha para sutura montada com fio de nylon 5-0 comp.fio 45
cx
8
cm –cx. c/ 24 un
Agulha para sutura montada com fio de seda 3-0 comp.fio 45
cx
9
cm –cx. c/ 24 un
kit
10 Alavancas cirúrgicas adulto-Kit com 3 alavancas
Anestésico com vaso-Cloridrato de prilocaína com felipressina
cx
15
0,03 UI/ml , cx c/ 50 tubetes de 1,8 ml.
Aplicador descartável para resina fluída micro brush de 2,0
un
18
mm,com 100 unidades.
un
19 Aplicador para hidróxido de cálcio dycal.

R$ Unitário
27,95
27,95
26,46
24,12
45,40
44,00
6,10
4,36
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22
27
28
30
32
39

44

48
51
56
57
68
73
74
80
92
94
98
99
101
102
103
104
111

Banda matriz de aço inox para amálgama de 0,05x5x500mm.
Broca SHOFU em forma de chama.
Broqueiro de metal para autoclave, 8 furos.
Brunidor para amálgama.
Calcador para amálgama.
Cimento obturador provisório dental com 25 gramas.
Cuba ultrassônica de inox para limpeza de instrumental, 110
volts, capacidade de 2,6 litros,frequência ultrassônica de
42.000HZ,display digital com 5 ciclos de limpeza pré
programados (90;180;280;380 e 480),sistema de aquecimento
do líquido até 65 graus.
Detergente enzimático com três enzimas. Frasco com um
litro.
Espátula de metal n: 72
Escova Robson
Espátula n. 2 ,de titânio para inserção de resina.
Formocresol;frasco contendo 10 ml.
Hidróxido de cálcio fotopolimerizável, seringa com 2 gramas.
Hollemback 3 S .
Kit de fitas para teste biológico de autoclave [ teste rápido].
Mercúrio vivo para amálgama peso líquído100g
Mini incubadora; aparelho para teste biológico de autoclave;
compatível com as cápsulas Clean-Test.
Pasta dental Adulto 1500 PPM de Flúor -50g .
Pasta dental Infantil-500 PPM de Flúor, tubo com 50g .
sabor: dubble gum ou tutti-frutti ou morango.
Pasta zinco enólica lysanda, caixa.
Película de filme dental periapical cx c/ 150 un 3x4cm.
Película de filme dental periapical infantil cx com 150 un .
Pinça clínica n. 5
Raspador supragengigal para periodontia [ números a
definir].

un
un
un
un
un
un

0,99
6,20
11,90
3,99
3,99
5,75

un

485,00

un

19,90

un
un
un
un
un
un
cx
un

6,25
1,20
35,00
4,09
19,49
4,60
127,00
178,00

un

109,00

un

0,92

un

2,95

cx
cx
cx
un

30,10
101,00
109,00
5,30

un

8,70
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112

120
123

125

129
133

Resina Fotopolimerizável;Restaurador Universal composto
por Micro Hibrida com Nano Partículas Radiopaca e
fotopolimerizavel Desenvolvido para Restauração de Dentes
Anteriores e Posteriores ( A Composição do Produto é uma
combinação de Zircônia /Sílica de superfície modificada de
20mm A Carga Inorgânica Consiste em 81,8% Em Peso 67,8%
em Volume Com um tamanho de partícula de 20nm de Sílica
e aproximadamente 0,1-10nm d Zircônia Sílica O Restaurador
Universal Micro Hibrido Com Nano partículas Contem os
Monômeros BIS-GMA –UDMA. BIS-EMA PGDMA e TGDMA
Seringa de 04 Gramas . Cores a definir.
Taça de borracha
Tira de aço abrasiva para amálgama-embalagem com 12
unidades de 6mm.
Torneira de mesa bica móvel, com sensor automático, bivolt,
permite regulagem de distância do sensor, permite a
regulagem de vazão de água, fabricada em metal cromado e
que atende a norma NBR 9050.
Aparelho de ultrassom piezoelétrico para a remoção do
biofilme mineralizado.
Compressor odontológico 6.0 schutz de 30 litros e 100 libras,
isento de óleo com filtro e purificador.

un

41,70

un

1,00

emb

5,25

un

447,00

un

988,00

un

2.585,00

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - GUSTAVO NICOLINO EPP

Item Descrição
Unid
Ácido gel orto-fosfórico 37%, seringa de 3 gramas.
un
1
Adesivo BisGMA, HEMA, dimetacrilatos Tampa flip-top,
Solvente à base de álcool e água; Menor espessura de
película, em torno de 7 µm, resulta em uma melhor adaptação
un
2
de restaurações indiretas. Adesivo com 10% em peso de carga
(nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros);
Frasco com exatamente 06 gramas
Afastador minesota de inox.
un
4
Água destilada; galão com 5 litros.
un
5
Anestésico com vaso- cloridrato de lidocaína +
cx
14
epinefrina/36mg+18ug- cx c/50 tubetes .
Anestésico sem vaso-Cloridrato de Lidocaína a 2% , cx c/ 50
cx
16
tubetes
Avental cirúrgico, manga longa, punho com elástico, na cor
20 branca, gramatura 30,com tiras de trespasse, nos tamanhos: emb
P,M e G. Embalagem com 10 aventais .

R$ Unitário
1,30

105,00

7,00
5,98
66,00
39,00
14,05
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21
25
29
31
33
42
46
58
59
62
63
65
66
67
69
72
75
78
79
81
91
97
105
107
108
110
113
114
115

Avental de chumbo para proteger corpo e tireoide.
Broca diamantada de: primeira, segunda e terceira série para
alta rotação.
Broqueiro para bancada, para brocas de baixa e alta rotação.
Cabo para espelho clínico
Câmera escura para revelação portátil [ 38x24x25 cm]
Compressa de gaze estéril de 7,5cm X 7,5 cm [dobrada] 11
fios, sem filamento radiopaco, pacote com 10 unidades.
Cureta n. 5 para dentina.
Espelho Clínico n-5
Espelho toucador em forma de dente molar.
Ficha para radiografia periapical – pct. com 100 un. para 02
radiografias.
Fio Dental com 100 metros.
Flúor Gel-fluoreto fosfatado de sódio 1,23 % ,frasco com 200
ml.; na cor rosa.
Fórceps adulto – números a definir.
Fórceps infaltil – números a definir.
Frasco dappen
Hemostop, frasco com 10 ml.
Hydróxico de cálcio PA.
Ionômero de vidro Kit contendo: pó: fluorsilicato de sódio
cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico,
pigmentos. líquido: ácido tartárico, água destilada..
IRM; kit pó e líquido material restaurador temporário- liq15
ml, pó 40gr.
Lâmina de bisturi nº.15. caixa com 100 unidades.
Máscara cirúrgica descartável com elástico-caixa com 50
unidades
Papel carbono para articulação - embalagem com 12
unidades.
Pinça de sutura mathiew com vídea
Porta algodão de inox, redondo, com mola, para bancada.
Porta algodão de rolete, de inox, redondo, para bancada.
Porta matriz para amálgama modelo Tofflemayer.
Revelador para Radiografia frasco c/ 475 ml.
Saca broca para alta rotação dabi atlante.
Selante fotopolimerizável, matizado, com carga e com flúor;
seringa com 2 gramas. Composição: Ácido fosfórico,
surfactante, aerosil 200, agua deionizada e pigmento.

un

303,00

un

1,25

un
un
un

19,70
1,65
130,00

pct

0,50

un
un
un

5,77
1,80
18,90

pct

5,75

un

1,64

un

3,95

un
un
un
un
un

49,50
49,50
1,40
8,85
3,30

kit

28,90

cx

20,29

cx

23,00

cx

5,75

emb

1,46

un
un
un
un
un
un

137,00
33,80
32,80
17,49
8,10
20,90

un

11,90
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116
118
119
124
131
134

Solução bucal, contendo: gluconato de clorexidina à 0,12:/.
frasco contendo 2 litros.
Sugador cirúrgico descartável estéril; 2,5 mm; caixa com 20
unidades.
Sugador odontológico plástico descartável-pct com 40
unidades coloridas.
Tira de Poliéster, embalagem com 50 unidades de
10X120X0,05mm.
Autoclave de inox de 21 litros, bivolt
Mocho odontológico à gás com 5 rodízios na cor cinza, em
corvim.

un

42,70

un

15,20

pct

3,40

emb

1,09

un

2.460,00

un

292,00

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI

Item Descrição
13 Algodão rolo 500 gramas.
45 Curativo alveolar com própolis, frasco com 10g.
64 Fixador para radiografia odontológica frasco c/ 475 ml .

Unid
un
un
un

R$ Unitário
10,20
18,15
8,05

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA ME

Item Descrição
Líquido germirio para desinfecção de superfícies na
84
coloração rosa, frasco com 1 litro.

Unid

R$ Unitário

un

6,88

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 3/2018 - DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP

Item Descrição
11 Alginato para impressão avagel.

Unid
un

R$ Unitário
9,40

ASSINATURA: 16/04/2018 - VIGÊNCIA: 15/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 15/2018 - JARDCAP PNEUS EIRELI

Item Descrição

Unid

3
4
6
9

un
un
un
un

Recauchutagem a quente do pneu 16.9x30.
Recauchutagem a quente do pneu 17.5x25.
Recauchutagem a quente do pneu 23.1x30
Recauchutagem a quente do pneu 12-16.5

Valor
Unitário
1.440,00
1.365,00
2.770,00
399,00

ASSINATURA: 18/04/2018 - VIGÊNCIA: 17/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 15/2018 - INDUSTRIA E COMERCIO MUTPNEUS LTDA EPP
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Item Descrição
2
5
8
13
14
15
19
22
24

Unid

Recauchutagem a quente do pneu 14.9x28.
un
Recauchutagem a quente do pneu 18.4x30.
un
Recauchutagem a quente do pneu 12.5/80x18
un
Ressolagem a frio do pneu 2.15/75 R17,5, radial desenho
un
borrachudo prof. Mínima de 15mm
Ressolagem a frio do pneu 2.15/75 R17,5, radial desenho liso
un
prof. Mínima de 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 2.75/80 R22,5 radial desenho liso,
un
prof. Mínima 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 750x16, desenho borrachudo prof.
un
Mínima 14mm.
Ressolagem a frio do pneu 750x16, desenho liso prof.
un
Mínima de 14mm.
Ressolagem a quente do pneu 750x16, desenho agrícola.

un

Valor
Unitário
1.070,00
1.497,00
542,00
277,00
277,00
395,00
227,00
227,00
229,00

ASSINATURA: 18/04/2018 - VIGÊNCIA: 17/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 15/2018 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA

Item Descrição

Unid

1
7

un
un

Valor
Unitário
1.086,00
1.048,00

un

400,00

un

365,00

un

360,00

un

400,00

un

228,00

un

228,00

un

346,00

un

346,00

10
11
12
16
17
18
20
21

Recauchutagem a quente do pneu 13.00x24.
Recauchutagem a quente do pneu 14.00x24.
Ressolagem a frio do pneu 1.100 R22, radial desenho liso,
prof. Mínima 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 1000x20, desenho radial
borrachudo prof. Mínima de 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 1000x20, desenho radial liso prof.
Mínima de 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 2.95/80 R22,5, desenho liso, prof.
Mínima de 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 700x16, desenho borrachudo prof.
Mínima 14mm.
Ressolagem a frio do pneu 700x16, desenho liso prof. Mínima
14mm.
Ressolagem a frio do pneu 900x20, desenho borrachudo prof.
Mínima 15mm.
Ressolagem a frio do pneu 900x20, desenho liso prof. Mínima
15mm.

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 22

Monte Alto/SP, Quarta-feira, 24 de Outubro de 2018 - diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br - Edição: 239

_________________________________________________________________________________________

23

Ressolagem a quente do pneu 700x16, desenho agrícola.

un

228,00

25

Ressolagem a quente do pneu 900x16, desenho agrícola.

un

300,00

ASSINATURA: 18/04/2018 - VIGÊNCIA: 17/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 38/2018 - PAULO CESAR OLIVER ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO

5

UNID.

Som tipo B: serviço de sonorização destinado para eventos
de pequeno porte com apresentação de números musicais
com baixa exigência, para um publico de até 500 pessoas
(apresentação de duplas, trios, pequenas apresentações
musicais em praças, clubes, teatro, etc) EQUIPAMENTO
MINIMOS NECESSARIOS: - 1 sistema de som de frente para
500 pessoas (caixas acústicas, amplificadores e equalizador);
- 1 misturador de áudio com no mínimo 12 canais - 1
Evento
processador de efeitos (reverb e delay) - 1 microfone sem
fio - 8 microfones com fio - pedestais e clamps para os
microfones - 4 caixas para monitores de palco amplificadores e equalizadores para os monitores os quais
deverão estar divididos em pelo menos duas vias separadas.
-cd player - md player. Os equipamentos deverão ser da
linha profissional, compatíveis com o evento a ser realizado.
Prazo médio de utilização: 3 (três) horas

R$
UNITÁRIO

850,00
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6

7

Som tipo C: serviço de sonorização destinado para evento de
pequeno porte com apresentação de bandas, para um
publico de 1500 pessoas (bandas em pequenas
apresentações, corais, apresentações de alunos e
professores de conservatório, pequenos shows musicais,
etc...) EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSARIOS: Sistema de som de frente para 1500 pessoas (caixas
acústica, amplificadores, crossover e equalizador); - 1
misturador de áudio com no minimo 16 canais - 1
processador de efeitos (reverb e delay) - 2 microfones sem
Evento
fio - 6 microfones no mínimo para microfonar bateria - 6
microfones no mínimo para vozes e instrumentos - pedestais
e clamps para os microfones - 1 amplificador para guitarra 1 amplificador para contra baixo - 4 direct box no mínimo - 6
caixas para monitor de palco - amplificadores e
equalizadores para os monitores os quais deverão estar
divididos em pelo menos 5 vias separados -cd player - md
player Os equipamentos deverão ser da linha profissional,
compatíveis com o evento a ser realizado. Prazo médio de
utilização: 4 (quatro) horas
Som tipo D: Serviço de sonorização destinado para eventos
médio porte com apresentação de bandas,para um publico
de até 7000 pessoas (shows na avenida, praças,clubes,
estádio municipal, etc...). EQUIPAMENTOS MINIMOS
NECESSARIOS: Sistema de PA para um publico de até 7000
pessoas (caixas, amplificadores, crossovers e equalizadores).
2 misturadores de áudio com no mínimo 32 canais, 1 multi
cabo com split para duas mesas com no mínimo 30 metros
periféricos (gates, compressores, efeitos) - 2 microfone sem
Evento
fio - 8 microfones no mínimo par microfonar bateria - 10
microfones para microfonar instrumentos e vozes - pedestais
e clamps para os microfones - 1 amplificadores para guitarra
- 1 amplificadores par contra baixo - 1 multicabo – 50 metros
– 32 vias no mínimo - 6 direct box no mínimo - 8 caixas para
os monitores divididos em pelo menos 6 vias separadas. - cd
player - md player Os equipamentos deverão ser da linha
profissional, compatíveis com o evento a ser realizado. Prazo
médio de utilização: 4(quatro) horas.

950,00

2.150,00
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8

9

10

Som tipo E: Serviço de sonorização destinado para eventos
de medio porte com apresentação de bandas, (shows na
avenida, praças, clubes, estádio municipal, etc...). Para um
publico de aproximadamente 12.000. EQUIPAMENTOS
MINIMOS NECESSARIOS: 02 – mesas digitais de no mínimo
48 canais 02 – gerenciadores de frequencias digital
(crossover) 01 – notebook 01 – md (mini disck) 01 – sistema
side fill 2x2 (line array) 01 – sistema de pa 8x8 (line array)
01 – sistema de içamento de p.a (andaimes, treliças ou
similares). 02 – conjuntos completos de amplificadores de
guitarras 01 – conjunto completo de amplificador de contra
baixo 12 – retornos (spot) (vias independentes de palco) 01 –
sub p/bateria 01 – multicabo de no mínimo 48 vias de 70
Evento
metros e split de 15 metros 04 – microfones sem fio 16 –
microfones com fio cabos xlr e p10 que se fizerem
necessários 23 – pedestais de microfones 01 – conjunto de
microfones específicos para bateria 10 – direct ativo 10 –
direct passivo 08 – réguas alimentação de energia 110v
(aterradas) 08 – réguas alimentação de energia 220v
(aterradas) 06 – praticáveis de 1,10x2,20 mtrs 02 – sub
snake 12 vias 03 – sub snake 6 vias cabos e fiações que se
fizerem necessários em perfeito estado de funcionamento,
inclusive para ligação nos pontos de energia elétrica
disponibilizados pela cpfl ou geradores de no mínimo 50
metros cada fase. Amplificadores (digitais) que se fizerem
necessários para o funcionamento do side fill e p.a.
Iluminação tipo C: equipamentos minimos necessários: 16refletores par 64 (foco 5) e suas respectivas gelatinas 01Evento
mesa digital 01 – modúlo digital de no mínimo 6 canais
cabos que se fizerem necessários
Iluminação tipo D: EQUIPAMENTOS MINIMOS
NECESSÁRIOS: 12 – refletores par 64 (foco 5) e suas
respectivas gelatinas 12 – refletores par 64 (foco 2) e suas Evento
respectivas gelatinas 01 – mesa digital 01 – modúlo de no
mínio 12 canais cabos que se fizerem necessários

3.500,00

950,00

1.250,00
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11

12

Iluminação tipo E: EQUIPAMENTOS MINIMOS
NECESSÁRIOS: 12 -spots, set light ou similar 12 – refletores
par 64 (foco 1) e suas respectivas gelatinas 12 – refletores
par 64 (foco 2) e suas respectivas gelatinas 24 – refletores
par 64 (foco 5) e suas respectivas gelatinas 04 – mini brutes Evento
06x650 dwe (cada) 01 – mesa digital 02 – modúlos de 12
canais cada 02 – modúlos de 06 canais cada 02 – máquinas
de fumaça de 3000 watts (dmx) 02 – ventiladores para
fumaça fiações e cabos que se fizerem necessários
Iluminação tipo F (específicos para peças teatrais):
EQUIPAMENTOS Mínimos NECESSÁRIOS: 10 - pc – planoconvexo com barndoors de 1000 watts cada. 10 – fresneis
com barndoors de 1000 watts cada 10 – elipsoidais de 50
graus com íris de 650 watts cada 04 – set light de 1000
Evento
watts cada. 01 – máquina de fumaça de 1500 watts no
mínimo 01 – mesa digital. 02 – modúlos de 12 canais cada ou
4 modúlos de 6 canais cada cabos e fiações e gelatinas que
se fizerem necessário.

2.250,00

2.700,00

ASSINATURA: 23/04/2018 - VIGÊNCIA: 22/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 38/2018 - PALMA E FILHOS LTDA ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

UNID.

Palco Pequeno: Medidas Mínimas Necessárias – Palco em
estrutura metálica estável e resistente, medindo 07 x 05
metros, escada com corrimão com inclinação condizente
com a altura do palco fixa e estável, cobertura em lona
antichama (com laudo do fabricante), fechamento lateral e
fundo em cortinas na cor preta, guarda corpo na lateral e
fundo com 01 metro de altura, piso em pranchão
Evento
antiderrapante estável e resistente, estrutura do palco e do
piso com aterramento, fechamento do chão até o piso do
palco em volta e em frente do palco com TNT na cor preta,
contendo praticável e House Mix, extintor de incêndio, rota
de fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm com placa
fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo montagem
e desmontagem.

R$
UNITÁRIO

1.220,00
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2

3

4

Palco Grande: Medidas Mínimas Necessárias – Palco em
estrutura metálica estável e resistente, medindo 10 X 07
metros, escada com corrimão com inclinação condizente
com a altura do palco fixa e estável, cobertura em lona
antichama (com laudo do fabricante), fechamento lateral e
fundo em cortinas na cor preta, guarda corpo na lateral e
fundo com 01 metro de altura, piso em pranchão
Evento
antiderrapante estável e resistente, estrutura do palco e do
piso com aterramento, fechamento do chão até o piso do
palco em volta e em frente do palco com TNT na cor preta,
contendo praticável e House Mix, extintor de incêndio, rota
de fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm com placa
fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo montagem
e desmontagem.
Tablado Pequeno: medidas mínimas necessárias – tablado
em estrutura metálica, medindo 4,4 x 4,4 metros, escada
com corrimão firme e resistente com inclinação condizente
com a altura do palco, fechamento lateral e fundo, piso
antiderrapante estável e resistente, acarpetado na cor preta,
Evento
estrutura do tablado e do piso com aterramento, fechamento
da frente e laterais com TNT na cor preta, com extintor de
incêndio, rota de fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm
com placa fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo
montagem e desmontagem.
Tablado Grande: medidas mínimas necessárias –Tablado em
metálica, medindo 6,6 x 6,6 metros, escada com corrimão
firme e resistente com inclinação condizente com a altura do
palco, fechamento lateral e fundo, piso antiderrapante
estável e resistente, acarpetado, estrutura do tablado e do Evento
piso com aterramento, com extintor de incêndio, rota de
fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm com placa
fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo montagem
e desmontagem.

1.980,00

570,00

780,00

ASSINATURA: 23/04/2018 - VIGÊNCIA: 22/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 29/2018 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

R$ UNIT.
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1

Tiras reagente para detecção de glicemia capilar, por
metodologia, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl.
Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que
600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente quanto o monitor
não poderá apresentar interferência ou alteração de
resultados em pacientes em uso de analgésicos, antitérmicos
e vitaminas, e que permita a leitura de qualquer tipo de
amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e
gestantes de todos os pacientes diabéticos. O sistema tira de
reagente e monitor deverá atender a todas as faixas de
hematócrito (20 a 65%). Tempo de leitura máximo em 15
segundos. O sistema glicosímetro deverá cumprir as
tiras
exigências da isso 15197-2013 e apresentar cópia do estudo
comprovatório de cumprimento das exigências de precisão
dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas
em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de
acondicionamento das tiras deve trazer externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no
ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de
12 meses e permaneça o mesmo prazo após abertura dos
frascos e ou embalagens. Apresentar no ato da seção
certificado de boas praticas de fabricação emitido pela
anvisa. 500 aparelhos novos em regime de comodato.

0,42

ASSINATURA: 23/04/2018 - VIGÊNCIA: 22/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - SORVETERIA KI-DELÍCIA MONTE ALTO LTDA ME

Item Descrição

71

Unid

Sorvete de palito, gelado comestível; obtido a partir da
mistura de água, açúcar e outros ingrediente; sem acréscimo
de leite; através de processo tecnológico adequado; admitindo
adição de aditivos permitidos pela legislação - sabores
sortidos, em embalagem individual com 70 gramas, e
UND
tolerância de +/- 10grs; isento de sujidades, larvas e
parasitas; com aspecto cor,cheiro e sabor característicos da
fruta; validade mínima 22 meses a contar da entrega,
transportado na temperatura menor ou igual a -12°c;
conservado a temperatura menor ou igual a -18°c;

R$ Unitário

0,87

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Item Descrição

Unid

R$ Unitário

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 28

Monte Alto/SP, Quarta-feira, 24 de Outubro de 2018 - diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br - Edição: 239

_________________________________________________________________________________________

60

64

Nhoque de soja cozido e congelado. Podendo conter: farinha
de soja integral não transgênica, estrato de soja não
transgênica, fibra de aveia, amido, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina de palma,
ovo, sal e condimentos naturais, e outros ingedientes
KG
permitidos. Embalagem primária de polietileno atóxico de 01
kg, validade de 06 meses. Embalagem secundária: caixa de
papelão com 10 kg. Validade mínima na data de entrega: 05
meses
Pão de queijo, congelado, no tamanho aproximado de 15
gramas unitário. Composição: produto contendo - polvilho,
margarina, queijo, leite, sal, óleo e água. Isento de glúten.
Embalagem primária: sacos ou baldes em material atóxico,
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,
KG
transparente com rotulagem impressa. Peso 01 kg.
Embalagem secundária - caixa de papelão resistente ao
transporte e armazenamento - 10 kgs - contendo na rotulagem
as instruções gerais de uso. Entregue em temperatura
adequada de -12º C.

14,22

9,85

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - FAVORITTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA ME

Item Descrição

73

74

Unid

Suco de abacaxi concentrado, com armazenamento à
temperatura ambiente, podendo conter acidulantes e
conservantes, entregue em galões de volume mínimo de 05
litros e máximo de 20 litros. Com diluição mínima de 1 litro
Litro
do concentrado acrescentando 8 litros de água (registrado na
embalagem) e validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. Devidamente registrado no MAPA (Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
Suco de tangerina concentrado, com armazenamento à
temperatura ambiente, podendo conter acidulantes e
conservantes, entregue em galões de volume mínimo de 05
litros e máximo de 20 litros. Com diluição mínima de 1 litro
Litro
do concentrado acrescentando 8 litros de água (registrado na
embalagem) e validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. Devidamente registrado no MAPA (Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

R$ Unitário

7,90

7,90

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
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Item Descrição

1

8

9

10

78

Açúcar cristal, embalados em sacos com 5 Kg, em fardos com
30 Kg, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto,
cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo
de 98,5% pp, admitindo umidade máxima de 3% pp, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos, animais ou vegetais, acondicionados em
sacos de polietileno, atóxico e vedado. Validade mínima 12
meses da data de entrega.
Biscoito de água e sal – Ingredientes: Farinha de trigo rica
com ferro e ácido fólico, Açúcar invertido, sal, carbonato de
cálcio, amido, extrato de malte, fermentos químicos:
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante
estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha,
metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contém
glúten. Em embalagem de 200 gramas. Validade mínima 06
meses da data de entrega.
Biscoito de coco- Contendo basicamente farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor característico de coco e agradável.
Embalagem primária: pacotes de 500 g líquido, devidamente
identificado conforme determina a legislação. Prazo mínimo
de validade de 06 meses.
Biscoito doce s/recheio; tipo maizena; de farinha de
trigo,gordura vegetal,sal; acucar e outras substancias
permitidas; embalagem primária adequada de 200gramas e
embalagem secundaria de papelão resistente, com validade
minima na data da entrega de 6 meses; e suas condicoes
deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 de
setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto
sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced.
Administrativos determinados pela anvisa.
Vinagre Maçã, translúcido, de cor e sabores característicos.
Livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e
vegetais, acondicionado em recipiente plástico atóxico com
tampa inviolável, hermeticamente fechado, e contendo 750
ml. Validade mínima 12 meses.

Unid

R$ Unitário

KG

1,23

UNDD

1,04

UNDD

4,21

UNDD

1,04

UNDD

2,29

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário
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3

5

6

7

11

12

13

Amido de milho, embalado em caixas de papelão reforçada,
em pacotes de 1 Kg, e embalagem secundária de papelão
KG
resistente contendo 20 Kg, validade mínima de 11 meses a
partir da entrega do produto.
Arroz integral agulhinha; beneficiado; longo fino; tipo 1;
embalagem contendo 1 kg; acondicionado em saco plástico
atóxico e transparente; isento de Mofo, odores estranhos e de KG
substâncias nocivas; prazo mínimo de validade 6 meses da
data de entrega.
Atum ralado, pescado em conserva; preparados com pescado
atum fresco, limpo, viscerado; apresentação: ralado;
conservado em óleo comestível; com aspecto cor cheiro e
UNDD
sabor próprio; isento de ferrugem e danificação nas
embalagens sujidades, parasitos e larvas; validade mínima de
24 meses - lata com 170 gramas.
Biscoito c/sal; integral; produzido com farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada; água,sal e outras substancias
UNDD
permitidas; embalagem 200 gramas, apropriada,com validade
mínima na data da entrega de 5 meses.
Bolo; de baunilha com recheio morango; composto de farinha
de trigo, acucar, ovos, amido ou fecula, oleo ou gordura
vegetal; leite, sal, fermento quimico, e outras
substanciasaprovadas; devera conter recheio na sua parte
UNDD
interna; com prazo minimo de validade de 180 dias na data da
entrega; com peso unitario de 40 gramas; embalado em
indivudualmente em laminado bopp acondicionado em caixa
de papelao reforçado.
Bolo; de chocolate com recheio de chocolate; composto de
farinha de trigo, acucar, ovos, amido ou fecula, oleo ou
gordura vegetal; leite, sal, fermento quimico e outras
substanciasaprovadas; devera conter na sua parte interna o
UNDD
recheio; com prazo minimo de validade de 180 dias na data de
entrega; com peso unitario de 40 gramas; embalado em
individualmente em laminado bopp acondicionado em caixa
de papelao reforçada.
Caldo de carne; composto de sal,amido,glutamato
monossodico,açúcar; alho,cebola gordura vegetal,extrato de
carne bovina; validade mínima 10 meses a contar da
KG
entrega,em pó; acondicionado em pacote com 1 quilo; e suas
condições deverão estar de acordo com a nta-70(decreto
12.486 de 20/10/78)

3,50

3,50

3,50

1,45

0,65

0,65

3,40
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14

16

17

18

20

26

31

Caldo de galinha; composto de sal, amido, glutamato
monossodico,açúcar; alho,cebola, gordura vegetal,extrato de
carne de frango; validade mínima 10 meses a contar da
KG
entrega,em pó; acondicionado em pacote com 1 quilo; e suas
condições deverão estar de acordo com a nta-70(decreto
12486 de 20/10/78)
Chá mate tostado, sabor natural, 100% puro, tipo exportação,
em embalagem primária de 250 gramas e embalagem
KG
secundária de papelão resistente contendo 6 Kg, com validade
de 1 ano a partir da data de entrega.
Chocolate em pó solúvel com 50% de Cacau – Ingredientes:
Cacau em pó, açúcar e aromatizante idêntico ao natural. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Chocolate em pó de sabor, cor e aroma
acentuado. Concentrado em cacau de alta qualidade.
KG
Embalagem secundária de papelão, contendo 02kgs - sendo
04 unidades individuais de 500 gramas embaladas em plástico
(embalagem primária). Validade Mínima 06 meses da data de
entrega.
Chocolate granulado - Ingredientes: Açúcar, cacau em pó,
amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e
ou palma hidrogenado, sal, emulsificate lecitina de soja e
KG
aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem
contendo 1 kg.
Composto lácteo para crianças acima de 3 anos de idade.
Embalagem lata 400gr. O composto lácteo deverá atender às
recomendações do Codex alimentarius FAO/OMS em relação
à micronutrientes essenciais, minerais, vitaminas,
UNDD
componentes e distribuição energética; deverá ser adicionado
de fibras prebióticas , isento de glúten, sem adição de
sacarose, em pó, com diluição instantânea, ter Registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura.
Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima
de 25%; embalado em lata,pesando 300 gramas,com validade
mínima de 10meses a contar da data da entrega; e suas
UNDD
condições deverão estar de acordo com a portaria ma-146,de
07/03/96
Doce de leite pastoso, isento de sujidades, parasitas e larvas,
com aspecto, cor, odor e sabor próprios, acondicionados em
pacotes de 500 gramas a 2 Kg, e com embalagem secundária KG
de papelão reforçado com validade mínima de 10 meses a
partir da sua data de entrega.

3,40

12,00

14,40

9,50

13,85

3,88

7,90
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34

37

38

42

43

45

46

47

Ervilha reidratada em conserva, em latas de 2 a 3 Kg, SÓDIO:
INFERIOR Á 400MG POR 100G OU 100ML DO PRODUTO,
KG
com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.
Farinha de milho simples, do grão de milho torrado e
peneirado, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e
KG
larvas, acondicionada em saco plástico transparente de
500gramas, atóxico. - validade mínima 06 meses.
Farinha de trigo para panificação, especial, obtida do trigo
moído, limpo, desgerminado, de cor branca, fina e solta,
isenta de umidade, fermentação ou ranço, e materiais
estranhos - ingredientes: farinha de trigo, ferro, ácido fólico, KG
melhorador de farinha, ácido ascórbico, enzima e
antiumectante. Acondicionada em embalagem adequada, de
25 ou 50 Kg. - validade mínima de 02 meses.
Fermento biológico fresco para panificação, levedura
prensada, em embalagem primária apropriada com 500
KG
gramas, e secundária de papelão reforçado contendo 10kgs.
Validade mínima de 1 mês a partir da data de entrega.
Fermento em pó químico, contendo amido de milho ou fécula
de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio, em latas de 250 gramas, com validade
KG
mínima de 1 ano a partir da data de entrega, isento de
sujidades e parasitas.
Fubá, simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com
aspecto, cor sabor e odor próprios, com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas,
KG
acondicionados em saco plástico transparente, atóxico, de
500gramas - validade mínima 05 meses da data de entrega.
Gelatina sabor morango: pó para preparo de gelatina, sabor
morango, composto de açúcar, gelatina em pó, sal,
reguladores de acidez, aroma idêntico ao natural de morango,
corantes artificiais e outras substancias permitidas,
KG
qualidade, ingredientes, sãos e limpos. Acondicionado em
embalagem apropriada, embalado em saco plástico pesando 1
quilo - validade mínima 10 meses da data de entrega.
Gelatina sabor uva: pó para preparo de gelatina, sabor uva,
composto de açúcar, gelatina em pó, sal, reguladores de
acidez, aroma idêntico ao natural de uva, corantes artificiais e
outras substancias permitidas, qualidade, ingredientes, sãos e KG
limpos. Acondicionado em embalagem apropriada, embalado
em saco plástico pesando 1 quilo. - validade mínima 10 meses
da data de entrega.

3,85

2,85

2,44

8,20

13,00

1,45

5,80

5,80
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49

50

53

54

55

57

59

61

Leite de coco - homogeneizado e pasteurizado, embalagem de
vidro de 200ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a
UNDD
contar da data de entrega.
Leite condensado; composto de leite desnatado, açúcar e
lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura
homogênea; validade mínima 10 meses a contar da data de
KG
entrega. Acondicionada em lata ou embalagem tetra pack,
pesando entre 0,395 e 1,05kg
Macarrão argolinha, para sopa, cor amarelo, obtido pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais
substâncias permitidas, isento de corantes artificiais,
KG
sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e
validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.
Macarrão parafuso, para macarronada, cor amarelo, obtido
pelo amassamento da sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais - urucum e
curcuma - contém glúten, isento de corantes artificiais,
KG
sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%.
Cozimento entre 5 e 7 minutos. Acondicionado em saco
plástico transparente, atóxico, e validade mínima de 10 meses
a partir da data.
Margarina de consistência cremosa, com vitamina A de 15 a
50 mil U.I, com 60 á 80% de lipídeos, sem sal.conservada em
UNDD
temperatura ambiente, acondicionada em balde apropriado
em 15kgs. Milho de pipoca; de primeira qualidade,
beneficiado,polido,limpo; isento de sujidades,parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso;
acondicionado em saco plástico, atóxico, de 500gramas,com
validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e KG
suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de
setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.
Administrativos determinados pela anvisa
Milho verde em conserva, em latas de 2 a 3 Kg, SÓDIO:
INFERIOR Á 400MG POR 100G OU 100ML DO PRODUTO.
KG
Com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.
Óleo composto de soja refinado, isento de ranço e substancias
estranhas, em embalagem primária de 900 ml, validade
UNDD
mínima de 07 meses a partir da entrega do produto.

2,50

7,00

2,75

2,75

60,00

3,80

3,70

2,80
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62

63

65

67

69

72

77

Orégano, tempero seco. Ingredientes: Folhas de orégano,
KG
picadas e desidratas. Não contém glúten.
Paçoca; doce de amendoim torrado; acondicionada em caixa
de papelão com 50 unidades; embalada individualmente,
pesando em média 20gramas cada; e suas condicoes deverao
estar de acordo com a resolução 172 de 04 de julho de 2003 e UNDD
suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no
ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela
anvisa - validade mínima 03 meses.
Pó para maria mole sabor coco. Não contém glúten.
Embalagem de 50 gramas. Validade mínima de 09 meses a
UNDD
partir da data de entrega.
Química para panificação, condicionador de massa, contendo
amido de milho, açúcar cristal, estabilizante polisorbato 80
INS 433, antioxidante ácido ascórbico Ins 300, cálcio e
enzima alfa-amilase; devendo o produto obedecer a proporção
KG
de 0,5% p.p em relação a farinha de trigo, acondicionado em
embalagem apropriada com peso entre 01 e 05Kg e embalado
em caixa de papelão resistente, com validade mínima de 6
meses a partir da entrega do produto.
Sal refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de
sódio e sais de iodo, em embalagem primária de 1 Kg,
acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado,
KG
prazo de validade, no mínimo, 11 meses a partir da entrega
do produto.
Suco concentrado de caju, embalado em garrafas plásticas
com 0,500ml rendimentos 07 litros Ingredientes: Suco
integral de Caju, água, suco concentrado de caju, acidulantes,
UNDD
aromatizantes, estabilizantes e conservadores. Não contém
Glúten. Devidamente registrado no MAPA (Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
Trigo para kibe, em embalagem plástica, transparente,
atóxica, de 500gramas.Validade mínima 10 meses da data de KG
entrega.

43,00

0,32

2,25

6,54

0,70

2,19

3,90

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item Descrição
19

Unid

Coco ralado desidratado, fino, embalagem primária sacos de
polietileno revestidos externamente com papel
KG
kraft.(Industrial), contendo entre 2 e 3kg. Validade mínima
de 11 meses a partir da entrega do produto.

R$ Unitário
22,45
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29

56

76

80

81

Doce de goiaba – com ou sem adição de água, contendo
pectina, ajustador de pH, e outros ingredientes permitidos a
sua composição, tipo goiabada, com consistência cremosa,
isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, odor KG
e sabor próprios, acondicionados em pacotes de 500 gramas
a 1 Kg, e com embalagem secundária de papelão reforçado
com validade de 10 meses a partir da sua data de entrega.
Massa para Mini Pizza semi pronta fatia de 40 gramas,
embalagem com 10 fatias , ingredientes Farinha de trigo,
ovo, fermento biológico, gordura, açúcar, sal e propionato de KG
cálcio validade minima 24 dias a contar da data de entrega.
CONTÉM GLÚTEN.
Tirinhas de tilápia empanadas - carne de peixe moída,
temperada, moldada e empanada, pré frita, cozida e
congelada - pronta para assar, em pacotes de
KG
aproximadamente 1,5kg. Validade 05 meses a contar da data
de entrega
Suco concentrado de maracujá, embalado em garrafas
plásticas com 0,500ml, e rendimento aproximado de 06 litros
Ingredientes: Suco integral de Caju, água, suco concentrado
de caju, acidulantes, aromatizantes, estabilizantes e
UNDD
conservadores. Não contém Glúten. Devidamente registrado
no MAPA (Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento)
Margarina de consistência cremosa, com vitamina A de 15 a
50 mil U.I, com 60% de lipídeos, sem sal.conservada em
UNDD
temperatura ambiente, acondicionada potes de 500 gramas.

4,39

17,35

28,00

6,95

3,47

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 33/2018 - BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

Item Descrição

21

Unid

Composto lácteo para crianças de 1 a 3 anos de idade.
Embalagem lata 400gr. O composto lácteo deverá atender às
recomendações do Codex alimentarius FAO/OMS em relação
à micronutrientes essenciais, minerais, vitaminas,
UND
componentes e distribuição energética; deverá ser
adicionado de fibras prebióticas, isento de glúten, sem adição
de sacarose, em pó, com diluição instantânea, ter Registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura.

R$ Unitário

14,55

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 36

Monte Alto/SP, Quarta-feira, 24 de Outubro de 2018 - diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br - Edição: 239

_________________________________________________________________________________________

28

40

41

44

52

58

70

Doce de abóbora em formato de coração, com
aproximadamente 36 gramas cada acondicionados em caixa
com 50 unidades. ; e suas condicoes deverao estar de acordo
com a portaria ma-354,de 04/09/97 e rdc 272/05 e suas
UND
alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da
entrega aos proced. Administrativos determinados pela
anvisa - validade mínima 03 meses
Feijão carioquinha, tipo 01, pacotes de 01 kg, será permitido
livre de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à
Portaria 161 de 24/07/87 – M.A. –safra corrente – Isento de KG
mofo, de odores estranhos e de substancias nocivas. Validade
mínima de 03 meses da data de entrega.
Feijão preto, maquinado; tipo 1; novo; constituido de graos
inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 15%; isento
de material terroso,sujidades e mistura de outras variedades
e especies; acondicionado em sacos plásticos atóxicos, de
KG
01kg; com controle de agrotóxico e suas condicoes deverao
estar de acordo com a legislacao vigente do mapa,validade de
03 meses a contar da data de entrega.
Flocos de milho natural, em embalagens de 2 OU 4kgs.
Contendo: milho, sal, vitaminas, minerais e antioxidante:
lecitina de soja. Embalagem primária, saco de polietileno, e KG
secundária, caixa de papelão reforçado. Validada mínima na
data da entrega: 10 meses
Lentilha; de primeira; nova; constituida de graos inteiros e
saos; com umidade maxima de 15% por peso; isenta de
sujidades,parasitas e larvas; acondicionada em saco de
KG
polietileno, de 500gramas com validade minima de 05 meses
a contar da data da entrega.
Milho para canjica, tipo 1, branca, despeliculada, com grãos
íntegros e sãos, em embalagem apropriada primária de
KG
500gramas, e validade mínima de 1 ano a partir da data de
entrega.
Sardinhas em óleo comestivel, fresco,limpo,viscerado;
apresentação: sem pele,sem espinhas; conservado em óleo
comestível; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de
ferrugem e danificação das latas, sujidades,parasitos e
UND
larvas; validade min.24 meses - acondicionado em lata com
850 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão
estar de acordo com a nta-10(decreto 12486,de 20/10/78)

0,39

2,94

3,18

9,20

9,99

3,84

17,50

ASSINATURA: 27/04/2018 - VIGÊNCIA: 26/04/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2018 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
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Item Descrição
2
4
12

Pneu 14.17.5 NHS, 10 lonas com certificado compulsório do
Inmetro.
Pneu 16.9-30, 8 lonas, profundidade mínima de sulcos 38,1
mm e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 205/75 R16 110R, diâmetro externo mínimo de 713,9
mm e com certificado compulsório do Inmetro.

Unid

Valor
Unitário

un

1.095,00

un

1.802,00

un

298,00

14

Pneu 215/75R17.5 12 lonas borrachudo, prof. mínima de
sulcos 13,5 mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

478,00

16

Pneu 23.1-30, 12 lonas, profundidade mínima de sulcos 41,3
mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

3.395,75

17

Pneu 700x16, 10 lonas liso 112L e com certificado
compulsório do Inmetro.

un

361,25

18

Pneu 750x16, 8 lonas agrícola, profundidade mínima de
sulcos 18,5 mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

348,50

un

2.210,00

un

837,25

un

391,00

un
un
un
un
un
un
un

30,00
65,00
204,00
79,00
27,20
16,15
20,40

27

34

35
40
41
43
46
47
48
49

Pneu 18.4 x 30, c/ câmara diâmetro. Externo 1552 –
profundidade mínima sulco 39,7 – 12 Lonas e com certificado
compulsório do Inmetro.
Pneu 900x20, índice velocidade J – profundidade mínima
sulcos 19,7 – diâmetro Externo 1012 – 14 Lonas borrachudo e
com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 750x16, índice velocidade L – profundidade mínima
sulcos 11,2 – diâmetro Externo 806 – 10 Lonas liso e com
certificado compulsório do Inmetro.
Câmara de ar 750x16, bico de borracha.
Câmara de ar 900x20
Câmara de ar 18.4X30
Protetor de aro 25
Protetor de aro 22
Protetor de aro 16
Protetor de aro 20

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2018 - RODA BRASIL PNEUS LTDA

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário
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1
3
8
9
10
11
13

Pneu 11.00R22 16 lonas liso, profundidade mínima de sulcos
un
13,8 mm e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 14.9-24, 8 lonas, profundidade mínima de sulcos 37,3
mm e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 185 R14 102R, diâmetro externo mínimo de 650 mm e
com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 185/65 R14 86H, diâmetro externo mínimo de 596 mm e
com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 195/65 R15 91H, diâmetro externo mínimo de 634,5 mm
e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 2.25/75 R15 radial, com certificado compulsório do
Inmetro.
Pneu 205/70 R15 106R, diâmetro externo mínimo de 668 mm
e com certificado compulsório do Inmetro.

1.400,00

un

1.163,75

un

222,27

un

207,00

un

253,00

un

313,45

un

338,00

15

Pneu 215/75R17.5 12 lonas liso, profundidade mínima de
sulcos 12 mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

450,25

19

Pneu 235/70 R16 104S, diâmetro externo mínimo de 735,4
mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

435,00

20

Pneu 12-16.5, 10 lonas, profundidade mínima de sulcos 18
mm e com certificado compulsório do Inmetro.

un

670,00

21

22

23
24
25
26
29

Pneu 1000x20, profundidade mínima sulcos 12,9 – índice
carga H – ind. vel. J 16 Lonas Liso e com certificado
un
compulsório do Inmetro.
Pneu 1000x20, profundidade Mínima sulcos 19,7 – ind. carga
H – ind. vel. J 16 Lonas borrachudo e com certificado
un
compulsório do Inmetro.
Pneu 1300 x 24 G2/L2 - SGG 2A G2 profundidade mínima
sulcos 22, - 12 Lonas e com certificado compulsório do
un
Inmetro.
Pneu 1400-24 SGG 2A – profundidade mínima sulcos 24 – 16
un
lonas e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 14.9 x 28, c/ câmara – diâmetro Externo 1367 –
profundidade mínima sulcos 37,31 – 8 Lonas e com certificado un
compulsório do Inmetro.
Pneu 20.5 x 25, HRL E/L – 3A – profundidade mínima sulcos
un
30 – 16 Lonas e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 205x55x16, 91V – diâmetro Externo 631,9 –
profundidade mínima sulcos 7,2 e com certificado
un
compulsório do Inmetro.

796,96

868,20

1.648,00
1.744,00
1.340,00
4.399,00
256,00
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30

31

32
36
37
38
39
42
44
45

Pneu 295/80 R22.5 – índice velocidade L – diâmetro Externo
1044 – profundidade mínima sulcos 15,8 – 16 Lonas liso e
com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 275/80 R22.5 – índice velocidade L – diâmetro Externo
1012 – profundidade mínima sulcos 22,2 – 16 Lonas
Borrachudo e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 275/80 R22.5 – índice velocidade L – diâmetro Externo
1012 – profundidade mínima sulcos 15,8 – 16 Lonas Liso e
com certificado compulsório do Inmetro.
Câmara de ar 1100x22
Câmara de ar 14.9x28
Câmara de ar 17.5 x 25 bico curto e reto
Câmara de ar 750x16, bico de metal.
Câmara de ar 1400x24
Câmara de ar 1000x20
Câmara de ar 1300x24 bico curto e reto

un

1.330,00

un

1.370,00

un

1.180,00

un
un
un
un
un
un
un

66,00
123,48
170,88
30,39
108,76
69,00
102,00

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2018 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Item Descrição
6
7

Unid

Pneu 175/70 R14 88T, diâmetro externo mínimo de 600,6 mm
un
e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 175/70 R13 82T – diâmetro Externo 575,2 –
profundidade mínima sulcos 7,1 e com certificado
un
compulsório do Inmetro.

Valor
Unitário
220,00
163,00

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2018 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP

Item Descrição
5
28

33
50

Pneu 17.5 x 25 L3, 16 lonas, profundidade mínima de sulcos
27,9 mm e com certificado compulsório do Inmetro.
Pneu 19,5L x 24, s/ câmara – diâmetro Externo 1314 –
profundidade mínima sulcos 27 – 12 Lonas e com certificado
compulsório do Inmetro.
Pneu 900x20, índice velocidade J – profundidade Sulcos
mínima 12,4 – diâmetro Externo 1012 – 14 Lonas liso e com
certificado compulsório do Inmetro.
Protetor de aro 24

Unid

Valor
Unitário

un

2.995,00

un

2.149,00

un

705,00

un

40,00

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 51/2018 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA
EIRELI EPP

ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

R$ UNIT.

5

Kg

19,50

Dicloro Isocianurato de sódio 100% (cloro granulado)

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 51/2018 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME

ITEM DESCRIÇÃO
Algicida choque - complexo tretil 2,2,2 tri hidróxido amina
cúprico 42,5%, quaternário polimérico, policloreto dialquil,
1
hidroxi alquil amônico e 50%. Quantidade 5%.
Elevador de alcalinidade, para água de piscinas
3

UNID.

R$ UNIT.

Lt

25,30

Kg

6,50

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 62/2018 - LUBE METAL LTDA ME

Item Descrição

1

Mata burro de trilho com vergalhão construído com 04 vigas
de trilho ferroviário TR 45 à cima, medindo 2,40 metros de
comprimento (longitudinal) e 12 travessas de vergalhões de
aço 1.1/4 com comprimento de 3,00 metros na largura
(transversal), soldado na solda mig de alta penetração,
pintura com faixa nas laterais e capacidade de peso até 60
toneladas. Acompanhado com base de concreto para
assentamento.

Unid

Valor
Unitário

Unid

2.198,00

ASSINATURA: 10/07/2018 - VIGÊNCIA: 9/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 56/2018 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Item Produtos
1
2
3
4
5
6

Unidade

Açúcar Cristal
Pacote com 5 kilos
Arroz polido longo fino, Pacote com 5
tipo 01
quilos
Pacote com 400
Bolacha de maisena
gramas
Pacote com 500
Café em Pó
gramas
Extrato de Tomate
Lata com 340
simples
gramas
Feijão Carioquinha, tipo Pacote com 1
01
quilos

1

R$
R$
Unitário SubTotal
Santa Isabel 6,41
6,41

2

Nutripar

9,93

19,87

1

Le Petit

1,94

1,94

1

Brasil

5,56

5,56

1

Xavante

1,29

1,29

2

Granolar

2,73

5,47

Quant. Marca
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7

Leite Integral Longa
Vida

8

Macarrão Espaguete

9

Macarrão PENNE

10

Óleo composto de soja

11

Pescado em conserva

Caixa com 01 litros 2
Pacote com 500
gramas
Pacote com 500
gramas
Pet com 900 ml
Lata com 250
gramas
Pacote com 1 kilo

12 Sal Refinado
PREÇO POR CESTA (A): R$
PREÇO TOTAL FINAL (A x 6.000): R$

Bonolab

3,37

6,74

1

Q'Delícia

1,29

1,29

1

Paulista

1,49

1,49

2

Vila Velha

2,73

5,47

1

Palmeira

3,78

3,78

1

Pluma

0,70

0,70
60,00
360.000,00

ASSINATURA: 11/07/2018 - VIGÊNCIA: 10/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 31/2018 - RICARDO MARQUES ALVES ME

Item Descrição
Bola de Voleibol; Oficial, com circunferência 65-67cm,
Peso 260-280gr, câmara airbility, matrizada, microfibra,
1
miolo slip system, removível e lubrificado e Aprovada
pela FIVB e CBV.
Bola de Futsal Max 50; Oficial, com circunferência
50-55cm, Peso Aprox. 330-350gr, Pressão 5-6lbs, 8
Gomos, câmara airbility, sem costura, Gênero Infantil
6
(Sub 09) Composição PU, Termotec, miolo slip system,
removível e lubrificado e Aprovada pela FIFA, CBFS e
FPFS .
Bola de Futebol; Oficial, com circunferência 68-70cm,
Peso 410-450gr, 32 Gomos, câmara airbility, costurada a
7
mão, microfibra, miolo slip system, removível e
lubrificado e Aprovada pela FPF.
Bola de Tênis; Oficial com pote de 3 bolas, Composição:
Tecido dura-weave, tecnologia com maior durabilidade e
10
Aprovada para Torneios ITF. Ideal para todo tipo de
Quadra.
Rede de Futebol; Modelo Caixa (Copa México), Fio 6 –
fios trançados formando corda confeccionada em mono
13
filamento, material polietileno (Naylon), 100% virgem
com tratamento UV, medindo 7,50 x 2,50 x 2.00m
Prato para Demarcação, Composição em Plástico
16 Flexível para Treinamneto com Dimensões de : 5,5cm x
20,5cm.
23 Pares de Meião, tamanho adulto na cor Azul

Unid

R$ Unitário

unid

254,00

unid

95,00

unid

110,00

unid

27,50

unid

546,00

unid

2,40

unid

14,50

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 42

Monte Alto/SP, Quarta-feira, 24 de Outubro de 2018 - diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br - Edição: 239

_________________________________________________________________________________________

24
25
26
27
28

29

30

31

Pares de Meião, tamanho adulto na cor Vermelho
Pares de Meião, tamanho adulto na cor Preto
Pares de Meião, tamanho Infantil na cor Azul
Pares de Meião, tamanho Infantil na cor Vermelho
Pares de Meião, tamanho Infantil na cor Preto
Uniforme para Futsal Adulto – Composto por 15
Camisas, 15 Shorts e 15 Pares de Meião, sendo que são
13 camisas de linha e 02 para os Goleiros e 13 Shorts e
02 Bermudas para os Goleiros. As camisas terão
numeração sequencial de 01 a 15, impressa em linha
cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes
medidas: Costas – mínimo de 20cm de altura x 15cm de
largura; Frente – mínimo de 15cm de Altura e 10cm de
Largura, com 01 logotipo Frontal da Prefeitura e nome
da cidade atrás, com numeração no Shorts e as Demais
Informações serão repassadas posteriormente o
vencedor.
Uniforme para Futsal Médio ( Sub 15 e 14) –
Composto por 15 Camisas, 15 Shorts e 15 Pares de
Meião, sendo que são 13 camisas de linha e 02 para os
Goleiros e 13 Shorts e 02 Bermudas para os Goleiros. As
camisas terão numeração sequencial de 01 a 15,
impressa em linha cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm,
nas seguites medidas: Costas – mínimo de 20cm de
altura x 15cm de largura; Frente – mínimo de 15cm de
Altura e 10cm de Largura, com 01 logotipo Frontal da
Prefeitura e nome da cidade atrás, com numeração no
Shorts e as Demais Informações serão repassadas
posteriormente o vencedor.
Uniforme para Futsal Infantil (Sub 13, 11 e 10) –
Composto por 15 Camisas, 15 Shorts e 15 Pares de
Meião, sendo que são 13 camisas de linha e 02 para os
Goleiros e 13 Shorts e 02 Bermudas para os Goleiros. As
camisas terão numeração sequencial de 01 a 15,
impressa em linha cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm,
nas seguintes medidas: Costas – mínimo de 20cm de
altura x 15cm de largura; Frente – mínimo de 15cm de
Altura e 10cm de Largura, com 01 logotipo Frontal da
Prefeitura e nome da cidade atrás, com numeração no
Shorts e as Demais Informações serão repassadas
posteriormente o vencedor.

unid
unid
unid
unid
unid

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

unid

1.108,00

unid

1.108,00

unid

1.108,00
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36

37

Uniforme para Voleibol Feminino (Adulto e
Infantil) – Composto por 12 Camisas, 12 Bermudas e 12
Pares de Meião, sendo que são 10 camisas de linha e 02
para os Liberos. As camisas terão numeração sequencial
de 01 a 12, impressa em linha cheia medindo entre 01
cm e 1,5cm, nas seguintes medidas: Costas – mínimo de unid
20cm de altura x 15cm de largura; Frente – mínimo de
15cm de Altura e 10cm de Largura, com 01 logotipo
Frontal da Prefeitura e nome da cidade atrás, com
numeração no Shorts e as Demais Informações serão
repassadas posteriormente o vencedor.
Uniforme para Voleibol Feminino (Mirim e Pré
Mirim) – Composto por 12 Camisas, 12 Bermudas e 12
Pares de Meião - P, sendo que são 10 camisas de linha e
02 para os Liberos. As camisas terão numeração
sequencial de 01 a 12, impressa em linha cheia medindo
unid
entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes medidas: Costas –
mínimo de 20cm de altura x 15cm de largura; Frente –
mínimo de 15cm de Altura e 10cm de Largura, com 01
logotipo Frontal da Prefeitura e nome da cidade atrás,
com numeração no Shorts e as Demais Informações
serão repassadas posteriormente o vencedor.

940,00

940,00

ASSINATURA: 24/07/2018 - VIGÊNCIA: 23/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 31/2018 - 300 COMÉRCIO SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI EPP

Item Descrição
Unid
Bola de Futsal Max 1000; Oficial, com circunferência
63cm, Peso Aprox. 420-440gr, Pressão 8-9lbs, 11 Gomos,
câmara airbility, sem costura, Composição PU, Termotec, unid
2
miolo slip system, removível e lubrificado e Aprovada pela
FIFA, CBFS e FPFS .
Bola de Futsal Max 500; Oficial, com circunferência
61-64cm, Peso Aprox. 420-440gr, Pressão 7-8lbs, 8
Gomos, câmara airbility, sem costura, Composição PU,
unid
3
Termotec, miolo slip system, removível e lubrificado e
Aprovada pela FIFA, CBFS e FPFS .
Bola de Futsal Max 100; Oficial, com circunferência
50-55cm, Peso Aprox. 330-350gr, Pressão 5-6lbs, 8
Gomos, câmara airbility, sem costura, Gênero Infantil
unid
5
(Sub 11) Composição PU, Termotec, miolo slip system,
removível e lubrificado e Aprovada pela FIFA, CBFS e
FPFS .

R$ Unitário

218,00

137,90

103,90
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8

9

11

12

14

15

17

18

19
20
21
22

Bola de Futebol; Oficial nº 04 , com circunferência
64-66cm, Peso 360-390gr, 32 Gomos, câmara airbility,
unid
costurada a mão, microfibra, miolo slip system, removível
e lubrificado e Aprovada pela FPF.
Bola de Basquete nº 7.6; Oficial, com circunferência
75-78cm, Peso 600-650gr, câmara airbility, não
unid
costurada, microfibra, miolo slip system, removível e
lubrificado , Aprovada pela FIBA e Selo da NBB.
Bola de Tênis Programa Play and Stay (Laranja); Oficial
com pote de 3 bolas, Composição: Tecido dura-weave,
unid
tecnologia com maior durabilidade e Aprovada para
Torneios ITF. Ideal para todo tipo de Quadra.
Rede de Voleibol; Oficial 4 Faixas, material polipropileno ,
com malha 10 com 4 faixas e tamanho: (L x A) 9,50 x
unid
1.0m.
Rede de Futebol; Tradicional Fio 6 – Tipo Véu – corda
trançada, confeccionada na malha 15 x 15cm, material
polietileno (Naylon) de alta densidade, 100% virgem com unid
tratamento UV, medindo 7,50 x 2,50m, 1m de recuo
superior e 2,5m recuo inferior.
Rede de Futsal; Fio 6mm – fios trançados formando corda
confeccionada na malha 12 x 12 cm, material polietileno
unid
(Naylon), 100% virgem com tratamento UV, medindo 3,20
x 2,10m e 1m de recuo inferior e 0,6m de recuo superior.
Cones de sinalização com 50cm de Alt; base quadrada;
medida de aproximadamente 28,5 x 28,5cm; material de unid
borracha com maior resistência
Colchonete 100 x 60 x 03cm, para trocador com
revestimento externo em couro EVA na cor azul real, que
permita lavagem e secagem rápida, nas duas faces. A
unid
camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de
poliéster. Obs os materiais constituintes devem possuir
proteção dupla antiacaro e antialérgica.
Bomba para Encher Bola; Big Doble Action
unid
Colete Azul, Amarelo, Verde, Branco e Vermelho; tipo de
unid
tecido Dry Fit 100% poliéster com viés, tamanho G
Colete Azul, Amarelo, Verde, Branco e Vermelho; tipo de
unid
tecido Dry Fit 100% poliéster com viés, tamanho M
Colete Azul, Amarelo, Verde, Branco e Vermelho; tipo de
unid
tecido Dry Fit 100% poliéster com viés, tamanho P

108,90

209,50

54,00

89,50

379,50

239,00

48,00

23,85

36,90
14,85
14,85
14,85
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33

34

Uniforme para Futebol Adulto – Composto por 22
Camisas, 22 Shorts e 22 Pares de Meião, sendo que são
20 camisas de linha e 02 para os Goleiros e 20 Shorts e
02 Bermudas para os Goleiros. As camisas terão
numeração sequencial de 01 a 22, impressa em linha
unid
cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes
medidas: Costas – mínimo de 20cm de altura x 15cm de
largura; Frente – mínimo de 15cm de Altura e 10cm de
Largura, com 01 logotipo Frontal da Prefeitura e nome da
cidade atrás, com numeração no Shorts e as Demais
Informações serão repassadas posteriormente o vencedor.
Uniforme para Futebol (Sub 17 e Sub 15) – Composto
por 22 Camisas, 22 Shorts e 22 Pares de Meião, sendo
que são 20 camisas de linha e 02 para os Goleiros e 20
Shorts e 02 Bermudas para os Goleiros. As camisas terão
numeração sequencial de 01 a 22, impressa em linha
unid
cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes
medidas: Costas – mínimo de 20cm de altura x 15cm de
largura; Frente – mínimo de 15cm de Altura e 10cm de
Largura, com 01 logotipo Frontal da Prefeitura e nome da
cidade atrás, com numeração no Shorts e as Demais
Informações serão repassadas posteriormente o vencedor.
Uniforme para Futebol (Sub 14 e 12) – Composto por
22 Camisas, 22 Shorts e 22 Pares de Meião, sendo que
são 20 camisas de linha e 02 para os Goleiros e 20 Shorts
e 02 Bermudas para os Goleiros. As camisas terão
numeração sequencial de 01 a 22, impressa em linha
unid
cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes
medidas: Costas – mínimo de 20cm de altura x 15cm de
largura; Frente – mínimo de 15cm de Altura e 10cm de
Largura, com 01 logotipo Frontal da Prefeitura e nome da
cidade atrás, com numeração no Shorts e as Demais
Informações serão repassadas posteriormente o vencedor.

1.555,00

1.555,00

1.555,00
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38

39

Uniforme para Futebol (Sub 10 e 9) – Composto por 22
Camisas, 22 Shorts e 22 Pares de Meião - PP, sendo que
são 20 camisas de linha e 02 para os Goleiros e 20 Shorts
e 02 Bermudas para os Goleiros. As camisas terão
numeração sequencial de 01 a 22, impressa em linha
unid
cheia medindo entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes
medidas: Costas – mínimo de 20cm de altura x 15cm de
largura; Frente – mínimo de 15cm de Altura e 10cm de
Largura, com 01 logotipo Frontal da Prefeitura e nome da
cidade atrás, com numeração no Shorts e as Demais
Informações serão repassadas posteriormente o vencedor.
Uniforme para Voleibol Masculino (Juvenil e
Infantil) – Composto por 12 Camisas, 12 Bermudas e 12
Pares de Meião - P, sendo que são 10 camisas de linha e
02 para os Liberos. As camisas terão numeração
sequencial de 01 a 12, impressa em linha cheia medindo
unid
entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes medidas: Costas –
mínimo de 20cm de altura x 15cm de largura; Frente –
mínimo de 15cm de Altura e 10cm de Largura, com 01
logotipo Frontal da Prefeitura e nome da cidade atrás,
com numeração no Shorts e as Demais Informações serão
repassadas posteriormente o vencedor.
Uniforme para Voleibol Masculino (Mirim e Pré
Mirim) – Composto por 12 Camisas, 12 Bermudas e 12
Pares de Meião - P, sendo que são 10 camisas de linha e
02 para os Liberos. As camisas terão numeração
sequencial de 01 a 12, impressa em linha cheia medindo
unid
entre 01 cm e 1,5cm, nas seguintes medidas: Costas –
mínimo de 20cm de altura x 15cm de largura; Frente –
mínimo de 15cm de Altura e 10cm de Largura, com 01
logotipo Frontal da Prefeitura e nome da cidade atrás,
com numeração no Shorts e as Demais Informações serão
repassadas posteriormente o vencedor.

1.475,00

854,00

854,00

ASSINATURA: 24/07/2018 - VIGÊNCIA: 23/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 31/2018 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP

Item Descrição
Bola de Futsal Max 200; Oficial, com circunferência
55-59cm, Peso Aprox. 350-380gr, Pressão 6-7lbs, 8
Gomos, câmara airbility, sem costura, Gênero Infantil
4
(Sub 13) Composição PU, Termotec, miolo slip system,
removível e lubrificado e Aprovada pela FIFA, CBFS e
FPFS .

Unid

R$ Unitário

unid

108,90
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ASSINATURA: 24/07/2018 - VIGÊNCIA: 23/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 72/2018 - JAF REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

Item Descrição

9

Unid

Extrato de tomate, produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com
frutos maduros selecionados, sem pele, sementes e
corantes artificiais, isentos de fermentações, sujidades e
outros materiais estranhos. Com concentração mínima de Kg
13,5º Brix, conforme legislação. Acondicionados em
embalagem primária stand up pouch de 2 Kg, embalagem
secundária em caixa de papelão reforçado, validade
mínima de 10 meses a partir da entrega do produto.

Valor
Unitário

2,29

ASSINATURA: 26/07/2018 - VIGÊNCIA: 25/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 72/2018 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Item Descrição

10

14

15

Unid

Farinha de mandioca, seca, ligeiramente torrada, escura,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas
Kg
em sacos plásticos atóxicos, em pacotes de 500gramas validade mínima 06 meses.
Suco de uva concentrado, com armazenamento à
temperatura ambiente, podendo conter acidulantes e
conservantes, entregue em galões de volume mínimo de
05 litros e máximo de 20 litros. Com diluição mínima de 1
litro do concentrado acrescentando 8 litros de água
Lt
(registrado na embalagem) e validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega. Devidamente registrado no
MAPA (Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento)
Margarina de consistência cremosa, com vitamina A de
15 a 50 mil U.I, valor lipídico entre 60 e 80%, sem
Und
sal.conservada em temperatura ambiente, acondicionada
em potes de 500 gramas

Valor
Unitário
4,65

7,08

2,95

ASSINATURA: 26/07/2018 - VIGÊNCIA: 25/07/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 68/2018 - PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME

Item Descrição

Unidade de
medida

R$ Unitário
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1

Locação de horas em serviço de caminhão guindaste, com
no mínimo 10.000 quilos e mínimo de 20 metros da lança
Horas
de alcance, conforme parâmetros definidos no edital nº
51/2018 e anexos.

125,00

ASSINATURA: 27/07/2018 - VIGÊNCIA: 26/07/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 105/2018 - VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Item Descrição

1

Unid

Arroz Agulhinha – Beneficiado – polido – Longo Fino – Tipo 1
–pacote de 05 Kg – Procedência Nacional e SAFRA VELHA –
Isento de Mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas.
Kg
Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo
necessários lavar para sua preparação – Prazo mínimo de
validade 6 meses.

Valor
Unitário

2,20

ASSINATURA: 8/10/2018 - VIGÊNCIA: 7/06/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 105/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item Descrição

2

Unid

Café em pó torrado e moído, em embalagem 500 gramas,
apropriada com selo de pureza da ABIC (ASSOCIAÇÃO
Kg
BRASILEIRA DA IND. DE CAFÉ), com validade mínima de 6
meses a partir da data entrega.

Valor
Unitário
16,79

ASSINATURA: 8/10/2018 - VIGÊNCIA: 7/06/2019
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