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1252/2021Nº Processo:

107 de 2021Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

1/2022 17/01/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L 

A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL; GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 510 ML E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 

L.

Fornecedor: 5567 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

 1  10,9500UNGalão De Água Mineral Natural 20 Litros, a serem 

entregues na Zona Urbana

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

 2  12,9500UNGalão De Água Mineral Natural 20 Litros, a serem 

entregues na Zona Rural

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

 3  23,8500UNVasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o 

vasilhame deve constar impresso de forma indelével e 

legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o 

anel de reforço superior, o prazo de validade de 3 anos.

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

 4  1,7200UNGarrafa de água mineral natural 510 ML
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1279/2021Nº Processo:

108 de 2021Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

2/2022 24/07/2022

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP.

Fornecedor: 9164 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 1  9,4500KGABACATE

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 2  4,9100UNABACAXI PÉROLA - com coroa; higienizado; de primeira; 

apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo 

ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, 

com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

(inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 3  2,9400KGABOBORA CABOCHA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 4  3,4900KGABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração 

uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com  padrões de Embalagem de instrução normativa  

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 5  3,2800KGABOBORA PAULISTA - de primeira; tamanho e  coloração 

uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com  padrões de Embalagem de instrução normativa  

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 6  4,2200MÇACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração 

uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal; livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 7  3,3200MÇAGRIÃO - fresca; de primeira; tamanho e coloração 

uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal; livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 8  1,7400MÇALFACE CRESPA - Folhas de coloração verde, fresca, 

tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, 

danificadas, amareladas devem ser descartadas. Suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 

272/05, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 9  23,1500KGALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e 

intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; 
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devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 

parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 10  2,5400KGBANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de 

bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 11  3,4100KGBANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de 

bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 12  4,9000KGBATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor 

típico da variedade com uniformidade de tamanho e cor. 

Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, 

perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 13  4,2800KGBATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem 

lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 

tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões 

de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 14  3,8400KGBATATINHA PARA APERITIVO

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 15  5,0000KGBERINJELA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 16  3,1500KGBETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; 

tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade  externa anormal; sem danos 

físicos e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e 

suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 

RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução 

normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 

Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 17  6,1400UNBROCOLIS  - Parte verde da hortaliça, constituída por 

brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas 

verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar 

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não 

serão permitidos defeitos nas verduras que  afetem a sua 

conformação e aparência, devem apresentar coloração e 

tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como 

manter a conformação e aparência. As verduras próprias 

para o consumo devem estar frescas e isentas de   

enfermidades e de danos por eles provocados, estarem 

livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas 

de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso 

aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com  padrões de Embalagem de instrução normativa 

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos 

procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 18  6,0000KGCAQUI FUYU- Produto in natura de boa qualidade. Suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
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272/05, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 19  1,9900KGCASAL - Cheiro verde, composto de: Salsa; fresca; de 

primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 

desenvolvida; firme  e intacta; isenta de enfermidades, 

livre de  resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos  do 

manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC  272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a 

verificação  no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinado pela ANVISA. Cebolinha. 

Fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; 

devendo ser bem  desenvolvida; firme e intacta; isenta de 

enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e  mecânicos oriundos 

do  manuseio e transporte; e suas condições deverão 

estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com 

padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro).

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 20  3,7400KGCEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões 

de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho 

e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 

272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 21  3,2500KGCENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem 

lesões de origem física ou mecânica (rachadura, cortes) 

tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 22  6,2000UNCOCO.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 23  2,1200MÇCOUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e 

limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com padrões de Embalagem de instrução normativa 

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 24  6,2400UNCOUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada 

qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem  traços de 

descoloração, turgescentes, intactas,  firmes e bem 

desenvolvidas, devem apresentar  aroma, coloração e 

tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão 

permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua 

conformação e aparência, as verduras próprias para o 

consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e  

sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem 

livres de insetos e enfermidades  assim  como seus danos, 

estarem isentas de umidade externa anormal, odor e 

sabor  estranhos  e  totalmente livre de sujidades e 

parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a   

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega  aos  procedimentos administrativos determinado 

pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 25  4,2500KGESPINAFRE – Fresco, de primeira, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, 

isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, 

livre de sujidades,  parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos,  em maço, com folhas íntegras, frescas, verde  
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escura de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 27  4,9000KGLARANJA LIMA - higienizada; de primeira;  livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e 

coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e 

madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos  

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, 

com padrões de Embalagem de instrução normativa 

conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 28  2,9200KGLARANJA PERA - higienizada; de primeira;  livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 

tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem 

desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos 

e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas 

condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 

272/05, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 29  5,0900KGMAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de 

primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme 

devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa 

intacta e firme; sem danos físicos e  mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 

de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões 

de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato da  entrega aos procedimentos 

administrativos  determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 30  4,9000KGMAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 

tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem 

desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte; e suas condições deverão estar de acordo com 

a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados 

pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 31  5,5200KGMAMAO PAPAYA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 32  3,8600KGMANDIOCA - Tipo extra, graúda, de primeira. Deverá ser 

procedente de espécies vegetais genuínos e sãs, ser 

fresca. Aroma e cor da espécie. Estar livres de 

enfermidades, isenta de sujidades e não estar danificada 

por qualquer lesão de origem física e mecânica que afete a 

sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, 

perfurações e cortes e nem escurecimento na parte 

comestível. Suas condições deverão estar de acordo com a 

resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados 

pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução 

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela 

ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 33  9,6500KGMANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e  coloração 

uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com  padrões de Embalagem de instrução normativa  

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); 



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4rtecnologia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 01/04/2022

Exercício: 2022

Página: 1/ 1

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 34  4,6100KGMANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a 

NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: 

ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; 

tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem 

desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da 

RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 35  9,4000KGMARACUJA AZEDO

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 36  2,2900KGMELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - 

redonda; graúda; higienizada; de primeira; livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 

tamanho e coloração uniforme; devendo  ser bem 

desenvolvida e madura; com polpa  firme e intacta; sem 

danos físicos e mecânicos  oriundos do manuseio e 

transporte; e suas condições deverão estar de acordo com 

a   resolução RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados 

pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 37  5,9000KGMEXIRICA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 38  6,2200CXMORANGO

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 39  4,9000KGNABO.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 40  5,7600EMBALOVO DE CODORNA - embalagem com 30 un.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 41  7,8400DZOVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas 

por unidade; isento de sujidades; fungos e substancias 

tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo 

mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e 

suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 

de 05/07/91.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 42  4,1500KGPEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e 

mecânicos, oriundos do manuseio  e transporte; e suas 

condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 

272/05; com padrões de embalagem da instrução 

normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato  da  entrega 

aos procedimentos Administrativos determinados pela 

ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 43  12,6200KGPÊRA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 44  6,2000KGPIMENTÃO VERDE - Fresco de primeira, graúdo, com a 

polpa firme e intacto com tamanho e coloração unifome. 

Sem lesões e sujidades em sua superfície. suas condições 

deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; 

com padrões de embalagem da instrução normativa 

conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato  da  entrega aos 

procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 45  5,9000KGPONKAN

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 46  1,9900KGREPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e 

coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme 

e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de 

acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de 

Embalagem da Embalagem de instrução normativa 

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 

procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 48  5,6000KGTANGERINA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 49  5,5500KGTOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme 

e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e 

umidade externa anormal; livres de resíduos de 

fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem lesões de 

origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas 

condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 

(decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  

embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 

12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4rtecnologia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 01/04/2022

Exercício: 2022

Página: 1/ 1

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

verificação no ato da entrega aos procedimentos 

Administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 50  9,8500KGVAGEM MACARRAO CURTA EXTRA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 52  8,5000KGGOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, 

fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, sem 

danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte. Suas condições deverão estar de acordo com 

a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados 

pela ANVISA

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 53  5,9400KGINHAME

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 54  4,1500KGLIMAO

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 55  5,2800KGMELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e 

coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida e 

madura; com polpa firme e intacta; e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

com padrões de Embalagem de instrução normativa 

conjunta nº 9,  de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA 56  3,6200MÇRÚCULA - com folhas intactas e viçosas, livres de presença 

de molúsculos e insetos. suas condições deverão estar de  

acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 

embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 

12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 

verificação no ato  da  entrega aos procedimentos 

Administrativos determinados pela ANVISA.
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483/2021Nº Processo:

82 de 2021Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

3/2022 09/01/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ALIMENTOS, 

INSUMOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE USO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE 

ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP.

Fornecedor: 5567 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

 3  10,9900KGRação Felina Adultos - com Ômegas 3 e 6 , biotina e zinco 

orgânico, prebíoticos, probióticos  e Extrato de yucca, com 

mínimo de 100g/kg de extrato etéreo e 280g/kg de 

proteína. Composição: Farinha de vísceras de frango, 

milho integral moído*, farinha de carne e ossos bovino, 

farelo de soja, farelo de trigo, óleo de frango, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, glúten de 

milho-60*, cloreto de sódio (sal comum), semente de 

linhaça, prebióticos (inulina e MOS), corantes (natural 

caramelo, vermelho 2, amarelo 5 e 6, azul 1), extrato de 

yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B12, 

biotina, pantotenato de cálcio, niacina, cloreto de colina), 

minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de 

cálcio, óxido de manganês, óxido de zinco, proteinato de 

zinco, selenito de sódio, selênio levedura), taurina, ácido 

fosfórico, ácido propiônico, BHA, BHT.

Fornecedor: 5986 - CIRURGICA UNIÃO LTDA

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

CIRURGICA UNIÃO LTDA 11  35,5000UNLAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA N° 21 DESCARTÁVEL - 

CAIXA COM 100 UNIDADES

CIRURGICA UNIÃO LTDA 23  19,3000FRÁlcool iodado 0,1%, frasco de 1 litro

CIRURGICA UNIÃO LTDA 31  9,9400UNCabo para bisturi n 3 em aço inoxidável compatível com 

lâmina 16

CIRURGICA UNIÃO LTDA 32  9,9400UNCabo para bisturi n 4 em aço inoxidável compatível com 

lâmina 21

CIRURGICA UNIÃO LTDA 38  1,2300UNCatéter intravenoso 14G descartável

CIRURGICA UNIÃO LTDA 39  0,9300UNCatéter intravenoso 16G descartável

CIRURGICA UNIÃO LTDA 40  0,9300UNCatéter intravenoso 18G descartável

CIRURGICA UNIÃO LTDA 41  0,9300UNCatéter intravenoso 20G descartável

CIRURGICA UNIÃO LTDA 42  0,9300UNCatéter intravenoso 22G descartável

CIRURGICA UNIÃO LTDA 59  85,3200CXFio de sutura esterilizado, com agulha, mononylon 3-0 45 

cm, caixa com 24 unidades

CIRURGICA UNIÃO LTDA 77  2,3700PARLuvas cirúrgicas em látex estéreis tamanho 7 par 100% 

natural; formato anatômico, resistente a tração, punho 

com bainha ou frisos, comprimento aproximado de 28cm, 

lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 

2,2 e 2,3mm, asséptica conforme padrão hospitalar, 

embalagem individual, aos pares com indicação de mão 

direita e esquerda.

CIRURGICA UNIÃO LTDA 78  2,3700PARLuvas cirúrgicas em látex estéreis tamanho 7,5 par 100% 

natural; formato anatômico, resistente a tração, punho 

com bainha ou frisos, comprimento aproximado de 28cm, 

lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 

2,2 e 2,3mm, asséptica conforme padrão hospitalar, 

embalagem individual, aos pares com indicação de mão 

direita e esquerda.

CIRURGICA UNIÃO LTDA 79  12,5500CXMáscara cirúrgica descartável em polipropileno com clipe 

nasal, pregas horizontais e tripla camada com filtro, na cor 

branca, caixa com 50 unidades.O produto deve obedecer 

a legislação vigente.

CIRURGICA UNIÃO LTDA 90  21,5300UNPinça Anatômica dente de rato fabricada em aço inoxidável 

com 16cm de comprimento. Garantia de 10 anos contra 

defeito de fabricação e fabricado de acordo com os 

padrões internacionais de qualidade

CIRURGICA UNIÃO LTDA 95  39,1000FRPVPI degermanteiodopovidona, frasco de 1 litro

CIRURGICA UNIÃO LTDA 100  0,2500UNSCALP FLEXÍVEL 25G DESCARTÁVEL

CIRURGICA UNIÃO LTDA 105  13,9000CXTouca cirúrgica descartável em polipropileno, formato 

anatômico, com capacidade de ventilação e com elástico 

em toda sua extensão proporcionando fácil ajuste e 

fixação na cabeça, na cor branca, hipoalergênica e 
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atóxica. O produto deve obedecer a legislação vigente.

CIRURGICA UNIÃO LTDA 116  5,3800UNSonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo 

com curvatura anatômica, t rans lúc ido, radiopaco , 

demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas válvula 

de segurança embalagem individual 7mm

CIRURGICA UNIÃO LTDA 117  5,3800UNSonda endotraqueal descartável em PVC atóxico, tubo 

com curvatura anatômica, t rans lúc ido, radiopaco , 

demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas válvula 

de segurança embalagem individual 3mm

CIRURGICA UNIÃO LTDA 118  36,5600UNPinça hemostática Kelly reta em aço inoxidável, de 14cm,  

Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

CIRURGICA UNIÃO LTDA 120  16,6400UNAfastador Farabeuf 10x120mm em aço inoxidável, 

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

CIRURGICA UNIÃO LTDA 122  35,1500UNPorta-agulhas Hegar-Mayo, de 14cm, com serrilha,  

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

CIRURGICA UNIÃO LTDA 123  38,6800UNPinça Allis em aço inoxidável de 15cm com garras, 

Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

CIRURGICA UNIÃO LTDA 128  2,0800FRÁgua oxigenada (peróxido de hidrogênio) – 10volumes –  

frascos de 100mL

CIRURGICA UNIÃO LTDA 129  0,3400UNEnvelope para esterilização de instrumental cirúrgico auto 

selante 15x25cm

CIRURGICA UNIÃO LTDA 130  15,5100UNÁgua destilada – embalagem  5L

CIRURGICA UNIÃO LTDA 133  94,8500UNBandeja hospitalar em aço inox sem tampa 30x20x4cm

CIRURGICA UNIÃO LTDA 134  34,0000UNTesoura cirúrgica romba/fina/reta 15cm

CIRURGICA UNIÃO LTDA 137  76,8500GLDesinfetante contendo tensoativos e antimicrobianos a 

base de derivados fenólicos galão de 5L

CIRURGICA UNIÃO LTDA 140  28,2900UNPINÇA 12 CM MOSQUITO HALSTEAD HEMOSTÁTICA

CIRURGICA UNIÃO LTDA 154  418,8500UNAspirador Cirúrgico de secreções e fluidos corporais

Motor: 1/30 Hp, Bivolt, Capacidade para 1,3 litros, Vácuo 

máximo: 22 polegadas de Hg, Válvula de Segurança: 

contra transbordamento do frasco, Vazão Livre: 15 Lt/min, 

Peso: 2,3 Kg, Frequência: 60 Hz

CIRURGICA UNIÃO LTDA 155  11.650,0000UNFoco Auxiliar Cirúrgico 4 bulbos, Potencia: 250 VA, Fusível: 

5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127), Alimentação: 

bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, Sistema de 

iluminação com lâmpadas e iluminância de 20.000 Lux cada 

totalizando 80.000 Lux para o modelo.

Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas 

e média de 7.000 horas, Controle por membrana, Diâmetro 

do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente.

Fornecedor: 6369 - EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA BANHO/TOSA E VETERIN

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 119  35,0000UNPinça hemostática Kelly curva em aço inoxidável, de 14 cm,  

Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 124  35,0000UNPinças de campo (Backaus) em aço inoxidável, de 11cm, 

Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE e 10 anos de garantia

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 127  450,0000UNColchonete térmico para hipotermia com capa protetora 

lavável, tamanho 85x55cm, 127v

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 150  4.650,0000UNAutoclave de laboratório de bancada com abertura frontal 

127v, automático, digital,sistema horizontal, com tampa e 

câmara toda em aço inox,  2ou 3 bandejas de alumínio 

anodizado, capacidade de 21 litros e 2 anos de garantia

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 152  950,0000UNMESA AUXILIAR EM INOX, TAMPO SUPERIOR E 

PRATELEIRA. MEDIDA APROXIMADAS DE 1,00X0,60X0,70 

CM

EVOLUÇÃO PET COM DE PROD PARA 

BANHO/TOSA E VETERIN

 164  1.342,0000UNMesa veterinária em aço inox com rebaixamento em X, 

balde com capacidade para 20 litros, orifício para 

escoamento de l íquidos,  suporte para soro – 

120x70x90cm; 22kg

Fornecedor: 7911 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item
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Fornecedor: 7911 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 13  46,8000FR/AMFlunixina meglumina 50mg/mL frasco ampola 50mL

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 14  35,0000FR/AMDipropionato de imidocarb 120mg/mL 15mL

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 15  11,4700FR/AMCloridrato de xilazina 2% 10mL frasco

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 17  11,3500FR/AMSoro antitetânico liofilizado 5.000 UI, frasco de 5mL

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 18  0,5500UNSeringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha), 

confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com 

graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca 

dupla, com localização central, embolo com trava, pistão 

de borracha atóxica siliconada,  com dispositivo de 

segurança conforme NR32 , embalada individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 

pétala. Data de validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade 

mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 

entrega.

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 19  18,0000TBÓxido de Zn 15g, ác. Cresílico 2g, excipiente qsp 100g - 

Ungento 200g

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 22  11,0000FRAcetato de dexametasona injetável 2mg/ml, frasco de 

50ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 34  177,4900UNCaixa de transporte para animais de médio porte de 

polipropileno com porta em aço e travas de segurança com 

aberturas para ventilação adequada com tamanho 

aproximado de 50cm altura, 70cm comprimento e 60cm 

largura, suportando animais até 20kg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 37  4,9800COMPCarprofeno 75mg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 47  100,0000JGColar elisabetano; tamanho 1 ao 10

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 49  28,3900UNComedouro pesado de alumínio para cães com base 

preenchida com areia, tamanho grande, com diâmetro 

aproximado de 28cm e altura de 9cm e capacidade de 

3000ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 50  33,2900UNComedouro pesado de alumínio para cães com base 

preenchida com areia, tamanho médio, com diâmetro 

aproximado de 25cm e altura de 9cm e capacidade de 

2000ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 51  31,0000UNComedouro pesado de alumínio para cães com base 

preenchida com areia, tamanho Pequeno, com diâmetro 

aproximado de 20cm e altura de 8cm e capacidade de 

1000ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 55  19,0000FRDipirona sódica injetável 500mg/ml, frasco de 50ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 56  16,0000COMPDoxiciclina 200mg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 58  41,0000UNEstetoscópio com mangueira dupla modelo Rappaport. 

Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes 

formas de uso, tubo duplo para ausculta mais precisa, 

diafragmas de alta sensibilidade.

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 64  23,5000JGFocinheira de polipropileno canina com velcro; tamanho 1 a 

5

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 65  2,0000COMPFurosemida 40mg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 72  60,6100FRIvermectina 1% injetável, frasco de 500ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 74  19,5000FRKetoprofeno 1% injetável, frasco de 10ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 76  14,7000FRLidocaína 20mg/ml, frasco de 50ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 80  1,8000COMPMeloxican 2mg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 81  38,9900FRMeloxican injetável 2mg, frasco de 20ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 83  6,8000COMPNiterpiram 11,4mg

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 86  12,8500FRPamoato de pirantel 1,44g + Febantel 1,5g filhotes, frasco 

de 20ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 87  18,3500FRPentabiótico 6.000.000UI, frasco com 8.6g, com ampola 

diluente

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 88  9,5500FRPentabiótico pequeno porte1.200.000UI, frasco com 1.7g, 

com ampola diluente,

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 91  1,8800COMPPraziquantel 20mg, pamoato de pirantel 230mg gatos

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 92  10,0000COMPPraziquantel 50mg, pamoato de pirantel 144mg, febantel 

150mg, ivermectina 0,06mg cães

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 97  65,7500GLQuartenario de amonia 10%, bombona de 1 litro

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 101  6,6100FRSolução lactato ringer nacl 0,9% glicose 5% glicofisiológica 

parenteral , frasco de 500ml
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E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 102  50,0000FRSolução otológica á base de Tiabendazol, Sulfato de 

Neomicina, Dexametasona e cloridrato de Lidocaína, frasco 

20ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 106  13,0000FRVacina antirrábica cães e gatos, frasco de 1ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 107  24,4000FRVacina canina múltipla (contra Cinomose, Parvovirose, 

Parainfluenza, hepatite, Adenovirose, Coronavirose e 

leptospiroses caninas) em frasco de 2ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 109  37,0000FRVac ina fe l ina  po l i va lente  (con t ra  Pan leucopen ia , 

Rinotraqueíte, Calicivirose e Clamidiose) em frasco de 1ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 111  20,0000FRVitamina B12 injetável, frasco de 20ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 113  14,3600FRVitamina K injetável, frasco de 20ml

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 121  38,3700UNGancho para procedimentos de OSH em aço inoxidável, 

com esfera, de 19cm

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 126  55,0000PCTTapetes higiênicos descartáveis para cães com gel 

absorvente, tamanho 60x80cm – pacote com 30 unidades

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 136  37,8000FRSolução otológica a base de ácido salicílico e ácido lático 

para l impeza das orelhas e pré-tratamento de 

otites.Frascos com 100mL

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 142  0,4400UNSeringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha), 

confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com 

graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca 

dupla, com localização central, embolo com trava, pistão 

de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de 

segurança conforme NR32 , embalada individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 

pétala. Data de validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade 

mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 

entrega.

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 165  500,0000UNSistema de aquecimento (colchão térmico), 110 volts, 

Potência 53 watts, Tamanho 100cm x 50cm;

Fornecedor: 9141 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 16  97,0000KGPó de substituto do leite materno para filhotes 300g

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 44  10,1900COMPCefalexina 500mg

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 53  47,0000FRDigluconato de Clorexidina 7mg/ml, frasco 60ml

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 57  14,0000FREnrofloxacina 5% injetável, frasco de 10ml

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 61  225,0000COMPFluralaner 100mg (cães de 20 a 40kg)

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 62  166,2900COMPFluralaner 250mg (cães de 4,5 a 10kg)

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 63  205,2600COMPFluralaner 500mg (cães de 10 a 20kg)

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 68  39,4000TBGentamic ina  (Su l fa to )  5mg Su l fan i l am ida  ,50mg 

Sulfadiazina 50mg, pomada de 50g

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 73  5,0000COMPIvermectina 6mg

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

EIRELI

 93  3,0000COMPPrednisolona 20mg

Fornecedor: 9142 - ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA EPP

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

ANIMALLTAG SISTEMAS DE 

IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA EPP

 28  10,0000UNAplicador de microchip uso veterinário reutilizável para no 

mínimo 800 aplicações - compatível com as agulhas com 

dimensões aproximadas de 2,5mm de diâmetro externo 

(2,2mm de diâmetro interno) e 35 mm de comprimento.

ANIMALLTAG SISTEMAS DE 

IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA EPP

 82  15,0000UNMicrochip com iso fdx-b e/ou superior e/ou posterior, 

134,2khs, com camada anti-migratória , medindo 12mm x 

2mm. Encapsulado em bio-vidro, esterilizado com vareta 

de isolação e agulha estéril descartável. Bisele tri-facetado 

esterilizado. Embalagem com no mínimo 6 etiquetas de 

código de barras, estéril por no mínimo 04 anos após 

entrega.

ANIMALLTAG SISTEMAS DE 

IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA EPP

 157  950,0000UNLeitor e coletor de dados de microchip de identificação de 

animais. Características mínimas: atender a todos os 
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padrões internacionais: fdx-a, fdx-b, iso 11784/85 e iso 

14223. Frequência de operação: 125 khz e 134,2 khz 

resistente a impacto, umidade e calor. Display de lcd de 16 

caracteres. Porta de saída: porta usb programável no 

campo, acompanha cabo e software.

REGISTRO, 1 de Abril de 2022.


