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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AO USO DE TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 1  178,0000DIÁRILOCAÇÃO DE MOTOSERRA - Motoserra com 61,5 cm³/3,8 
pol³ cilindradas e potência máxima de 2,9 kW / 3,9 hp. 
Volume do tanque de combustível de aproximadamente 
0,75 lit/25,36 fl oz, velocidade  em marcha lenta 2500 rpm, 
volume do tanque de óleo 0,45 lit com bomba de óleo 
automático.Nível de pressão sonora no ouvido de 97 
dB(A). Passo da corrente 3/8’’, comprimento do sabre 
13’’-18’’, calibre da corrente 0,058". Peso máximo (com 
equipamento de corte) 6,1Kg. REFERÊNCIA: MÁQUINA 
HUSQVARNA MODELO 61

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 2  178,0000DIÁRILOCAÇÃO DE PODADOR DE GALHOS - Podador de galhos 
com 25,4cm³ cilindradas , potência máxima de 1 kW, 
velocidade máxima da potência 8500 rpm, capacidade do 
tanque de combustível de aproximadamente de 0,51 litro, 
consumo Máximo de combustível 395g/kWh, passo da 
corrente 3/8’’LP,comprimento do sabre 12'', peso de 
6,4Kg, . Nível de pressão sonora máxima 90dB. 
REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 525P5. - 
com equipamento de corte

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 3  178,0000DIÁRILOCAÇÃO DE PODADOR DE CERCA VIVA - Podador de 
Cerca viva com 23,6 cm³/1,44 pol³ cilindrada, potência 
mínima de 0,85kW/1,14 hp, velocidade máxima da 
potência 8500 rpm, volume do tanque de combustível de 
aproximadamente 0,5 litro, consumo máximo de 
combustível 412g/kWh,  nível de pressão sonora máxima 
91 dB(A), comprimento máximo da faca 60 cm/23,62’’, 
abertura dos dentes 28mm/1,1’’, velocidade de corte 4100 
CPM, Peso máximo da máquina 5,8Kg. REFERÊNCIA: 
MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 226HD60S. - Com 
equipamento de corte

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 4  142,0000DIÁRILOCAÇÃO DE ROÇADEIRA   Roçadeira com motor 02 
tempos a gasolina a partir de 1,6 hp,33,6cm³ cilindradas, 
guidão bipartido para facilitar o transporte, velocidade 
máxima de potência 9,000 RPM, com cinturão duplo, peso 
máximo de 7,2 kg. Nível máximo de pressão sonora de 97 
dB(A). Volume do tanque de combustível de 
aproximadamente 0,74 l. REFERÊNCIA: HUSVARNA 
MODELO 236

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 5  285,0000DIÁRILOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 13KG - Martelo 
demolidor com função rompedora, potência máxima de 
1.600W, 220V, punhos emborrachados com sistema CAV 
(controle antivibração). Energia máxima de golpes 30,6 
joules, 1620 golpes por minuto (GPM). Equipamento com 
encaixe sextavado 3/4'' (19mm), acompanha talhadeira 
3''x20'' encaixe sextavado 1 1, comprimento 500mm ou 
ponteira 20'' encaixe sextavado 1 1/8''. Peso do 
equipamento sem o acessório 13,2Kg. REFERÊNCIA: 
MARTELO DEMOLIDOR DEWALT D25941K - Com acessório 
de perfuração

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 6  118,0000DIÁRILOCAÇÃO DE SERRA DE CORTE RÁPIDO   Máquina 
policorte cabo ergonômico tipo D com potência máxima de 
2200W, tensão em 110V ou 220V, frequência de 50/60Hz, 
potência máxima de 2200W. Tamanho máximo do disco 14" 
(355mm),corta em até 45°, rotações máxima por minuto 
de 3800 RPM. Eixo 1'' (26mm) e peso 16Kg. 
REFERÊNCIA: SERRA DE CORTE RÁPIDO DE 14'' D28720 
com acessório de corte

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 7  498,0000DIÁRILOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO - Cortadora de piso 
com motor de até 13HP de potência,  suas dimensões são 
1800x5500x1050mm (CxLxH), profundidade máxima do 
corte de 170mm,  tamanho mínimo do 12" e máximo 16'', 
capacidade do tanque de água 40l, peso da máquina 
195kg. REFERÊNCIA: CORTADORA DE PISOS MCB 195 - 
MENEGOTTI - Com equipamento de corte

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 8  142,0000DIÁRILOCAÇÃO DE SOPRADOR - Soprador de 50,2 cm³ 
cilindradas, potência máxima de 1,6 kW / 2,1 hp, 
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velocidade máxima da potência 7500 rpm, volume do 
tanque de combustível de aproximadamente 1,25 lit/42,27 
fl oz, consumo máximo do tanque de combustível 455 
g/kWh. Vazão do ar no alojamento 19,6 m³/min, vazão do 
ar no tubo 14 m³/min, nível de pressão sonora no ouvido 
94 dB(A), . Equipamento com cinturão integrado. Peso 
máximo 10,21 kg. REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA 
MODELO 350 BT.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 9  142,0000DIÁRILOCAÇÃO DE INVERSORA DE SOLDA   Inversora de solda 
com processo de eletrodo revestido, tensão 110 220V, 
frequência máxima de 50/60hz, tipo de solda DC - 
Corrente Contínua, tensão de saída 59v, potência 
aparente 5,11 Kva, faixa da corrente de 30 200 A, faixa 
de potência 0,93, eletrodo 6013, 7018 até 3,25mm. 
Classe de proteção IP 21S, grau de proteção F, ciclo de 
trabalho 60 a 150 A. Dimensões 376 x 155 x 285mm, peso 
líquido 9,5Kg. Acessórios: porta eletrodo, garra negativa, 
escova e escudo de aço.REFERÊNCIA: INVERSORA DE 
SOLDA NEOBRASIL I 200/BIVOLT.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 10  356,0000DIÁRILOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA   Placa Vibratória com 
motor 4 tempos 5,5 com dimensão da base 700x460 , 
frequência de vibração máxima de 6000 vpm, força 
centrifuga de 1500kgf, velocidade máxima de trabalho de 
até 25 metros/minuto . Potência máxima de 5,5 hp, movida 
a gasolina comum, capacidade do tanque de 3,6 litros, 
partida manual. Peso 105kg c/ motor. REFERÊNCIA: 
PLACA VIBRATÓRIA EMIT EP PVG15

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 11  213,0000DIÁRILOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L COM MOTOR ELÉTRICO - 
Betoneira com motor elétrico de 02 cavalos e 04 polos, 
correias de 02 peças A-42, capacidade máxima de 400 
litros, carga ideal de mistura de 300 litros. Diâmetro 
máximo da polia do motor de 60 mm (2A), diâmetro máximo 
da polia do pinhão de 300 mm, dimensões: 1500 x 1000 x 
1500mm e peso aproximado sem motor de 180kg. - 
REFERÊNCIA: BETONEIRA HORBACH

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 12  248,0000DIÁRILOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L COM MOTOR A GASOLINA 
- Betoneira com motor a gasolina, com potência do motor 
mínima do motor de 3,5 a 5,5HP, correias de 02 peças 
A-76, capacidade máxima de 400 litros, carga ideal de 
mistura de 300 litros. Diâmetro máximo da polia do motor 
de 60 mm (2A), diâmetro máximo da polia do pinhão de 
300 mm, dimensões: 1500 x 1000 x 1500mm e peso 
aproximado sem motor de 180kg. - REFERÊNCIA: 
BETONEIRA HORBACH

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 13  712,0000DIÁRILOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO   
Compactador de solo a percussão com motor a gasolina, 
com  potência de 4HP 4  tempos. Força de impacto máxima 
de 1400 kgf, impactos por minutos mínimo de 640 e 
máximo de 680, tanque de combustível com volume 
máximo de 02 litros, medida máxima da sapata de 
280x300mm, velocidade máxima de deslocamento de 
m/min 12,5, amplitude máxima do salto de 85mm. Peso do 
equipamento 73Kg e dimensão 720x412x1043 (CxLxA). 
REFERÊNCIA: COMPACTADOR DE PERCUSSÃO CS 73 CSM

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 14  142,0000DIÁRILOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 2500 WATTS - 
Gerador de energia a gasolina com partida manual, motor 
de 6,5CV, potência máxima de 2,2 KVA, potência contínua 
2,0KVA, tensão de saída 110V/220V com voltímetro e 
chave seletora de tensão, capacidade do tanque 12,5 
litros, autonomia de 10 horas. Nível de pressão sonora 
77dB A. Peso 49Kg e dimensões 610mmx460mmx520mm 
(CxLxA). REFERÊNCIA: Gerador Branco B4T-2500

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 15  1.068,0000DIÁRILOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 12000 WATTS - 
Gerador de energia a diesel com partida elétrica, motor 
22CV, potência máxima de 11 KVA, potência contínua 
10KVA. Capacidade máxima do tanque de combustível 25l, 
autonomia 5,2 horas, nível de pressão sonora 82dBA. 
Peso 143Kg, dimensões 970mmx720mmx785mm (CxLxA) e 
fio recomendado 10,0mm. REFERÊNCIA: Gerador Branco 
BD-12000 E G2

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 16  475,0000MÊSLOCAÇÃO DE ROÇADEIRA   Roçadeira com motor 02 
tempos a gasolina a partir de 1,6 hp,33,6cm³ cilindradas, 
guidão bipartido para facilitar o transporte, velocidade 
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máxima de potência 9,000 RPM, com cinturão duplo, peso 
máximo de 7,2 kg. Nível máximo de pressão sonora de 
97dB(A). Volume do tanque de combustível de 
aproximadamente 0,74 l. REFERÊNCIA: HUSVARNA 
MODELO 236

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 17  489,0000DIÁRILOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30KG   Martelo 
demolidor com função rompedora, potência máxima de 
2.000W, 220V, punhos emborrachados com sistema CAV 
(controle antivibração). Energia máxima de golpes 69 
joules, 900 golpes por minuto (GPM). Equipamento com 
encaixe sextavado 1.1/8'' (28mm), acompanha talhadeira 
3''x20'' encaixe sextavado 1 1, comprimento 500mm ou 
ponteira 20'' encaixe sextavado 1 1/8''. Peso do 
equipamento sem o acessório 31Kg. REFERÊNCIA: 
MARTELO DEMOLIDOR DEWALT D25980 - Com acessório 
de perfuração.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 18  178,0000DIÁRILOCAÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora 
de alta pressão com pressão máxima de 1600lbf/pol², 
pressão permissível de até 2400 lbf/pol², vazão máxima de 
água de 7,5L/min ou 450L/h, potência máxima do motor de 
2,5CV, potência máxima consumida 2290W. Proteção 
térmica no motor, com bomba axial e 03 pistões revestidos 
em cerâmica, rotação máxima da bomba de 3600 RPM. 
Peso máximo de 22,2 Kg e voltagem 220V. REFERÊNCIA: 
MÁQUINA JACTO J7200

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 19  95,0000MÊSLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1 - Andaime tubular 
de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por 
encaixes. Conjunto 2mx1m (AxL), composto por 4 painéis 
e 01 travamento.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 20  118,0000MÊSLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1,5 - Andaime tubular 
de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por 
encaixes. Conjunto 2mx1,5m (AxL), composto por 4 
painéis e 01 travamento.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 21  23,0000MÊSLOCAÇÃO DE RODÍZIO PARA ANDAIMES - Rodízio para 
andaime usado para facilitar o deslocamento de torres de 
andaime. Altura 33,8 (cm), peso 3,23Kg e com 15cm de 
diâmetro do rodízio.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 22  11,0000MÊSLOCAÇÃO DE SAPATA AJUSTÁVEL - Sapata ajustável para 
andaime com 43cm de altura, 1,5Kg e ajuste máximo de 
nivelamento do terreno de 30cm.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 23  23,0000MÊSLOCAÇÃO DE PISO METÁLICO - Piso metálico para 
andaime de 1,5m com furos e ranhuras para evitar 
acumulo de água e torna a superficie antiderrapante e 
segura. Altura 1,47m, largura 0,37m e 11,6Kg.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 24  47,0000SEMANLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1 - Andaime tubular 
de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por 
encaixes. Conjunto 2mx1m (AxL), composto por 4 painéis 
e 01 travamento.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 25  59,0000SEMANLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1,5 - Andaime tubular 
de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por 
encaixes. Conjunto 2mx1,5m (AxL), composto por 4 
painéis e 01 travamento.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 26  11,0000SEMANLOCAÇÃO DE RODÍZIO PARA ANDAIMES - Rodízio para 
andaime usado para facilitar o deslocamento de torres de 
andaime. Altura 33,8 (cm), peso 3,23Kg e com 15cm de 
diâmetro do rodízio.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 27  5,0000SEMANLOCAÇÃO DE SAPATA AJUSTÁVEL - Sapata ajustável para 
andaime com 43cm de altura, 1,5Kg e ajuste máximo de 
nivelamento do terreno de 30cm.

MOVEP MOTORES MAQUINAS E 
ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA

 28  11,0000SEMANLOCAÇÃO DE PISO METÁLICO - Piso metálico para 
andaime de 1,5m com furos e ranhuras para evitar 
acumulo de água e torna a superficie antiderrapante e 
segura. Altura 1,47m, largura 0,37m e 11,6Kg.
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Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA. 2  72,9000UNRODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,10mt, base em PVA, 
medidas aproximadas (AxLxC) 6cmx6cmx31,5cm.

THAISE ROSA OSAWA - ME 3  35,9000UNESFREGÃO DE ALGODÃO (tipo MOP) com cabo com 
medidas aproximadas de 1,10 metros. Base em 
polipropileno e cerdas de algodão. Medidas aproximadas 
de base (AxLxC) 31,0cmx8,0cm6,5 cm.

UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
COMERCIAL LTDA

 4  3,4800UNCREME DENTAL INFANTIL com alta concentração de flúor 
(mínimo 1100 ppm), acondicionado em bisnaga de 50 
gramas. O produto deverá conter em sua formulação 
componentes químicos que promovam ação protetora 
contra as cáries e sabor agradável que incentive o hábito 
de escovação. Constar na embalagem: marca, sabor, data 
de fabricação e validade, composição, responsável técnico 
e seu respectivo número do CRQ, código de barra e dados 
de identificação do fabricante.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 5  10,8000EMBALLENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ possuindo 
fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, 
devendo ser dermatológicamente testado. Tamanho 
aproximado: 12x17 cada lenço. O produto deverá vir 
acondicionado em potes contendo no mínimo 450 
unidades.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 6  18,8000PCTFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P - 
absorvente, com abas ajustáveis e flexíveis, 0% de 
fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, para uso a 
partir dos 3 até os 6 kg, pacote contendo pelo menos 32 
unidades.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 7  21,9700PCTFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - 
absorvente, com abas ajustáveis e flexíveis, 0% de 
fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, para uso a 
partir dos 6 até os 9 kg, pacote contendo pelo menos 36 
unidades.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 8  28,0000PCTFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - 
absorvente, com abas ajustáveis e flexíveis, 0% de 
fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, para uso a 
partir dos 8 até os 13 kg, pacote contendo pelo menos 32 
unidades.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 9  34,0000PCTFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG - 
absorvente, com abas ajustáveis e flexíveis, 0% de 
fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, para uso a 
partir dos 11 até os 15 kg, pacote contendo pelo menos 36 
unidades.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 12  14,6900PCTFralda geriátrica - Fralda descartável geriátrica, 
anatômico, tamanho M, não tóxico, composição interna de 
polpa de celulose, filme de polietileno, cobertura externa 
impermeável, camada interna e externa perfeitamente 
sobrepostas, com as bordas unidas entre si, antialérgica, 
peso de usuário de 40 a 70 KG, medida da cintura de 70 a 
115 CM, adesivo termoplástico, alta capacidade de 
absorção, fitas adesivas reposicionáveis com 4 fitas, 
barreiras laterais antivazamento, transfer-layer, indicador 
de umidade para troca, embalado em material fechado em 
filme de polietileno, validade mínima de 18 meses a contar 
da data de entrega, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria nº 1480/90 do Ministério da Saúde, 
atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO 
referente a rotulagem. O produto deverá ser embalado em 
pacotes com no mínimo 8 unidades, com dados de 
fabricação e instruções de uso na embalagem

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 13  7,2600UNÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM; hidratado; substância líquida 
com teor alcoólico; acondicionado em EMBALAGEM COM 
1L; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA e 
selo do INMETRO; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 14  2,0200PCTABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO; feminino; composto por 
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papel celulose, polipropileno, adesivo termoplástico e 
polietileno; com abas; descartável; de uso externo; 
hipoalergênico; em formato anatômico; com absorção 
eficiente e bordas devidamente acabadas; constituído por 
camada protetora macia e impermeável; com linhas 
adesivas; tamanho e espessura normal; acondicionado em 
PACOTE COM NO MÍNIMO 08 UNIDADES.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 15  3,7500UNÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL; solução aquosa 
composta por princípio ativo de hipoclorito de sódio com 
teor de 2,0% a 2,5% p/p e carbonato de sódio; 
acondicionado em galão de plástico resistente, 
EMBALAGEM COM 2L; deverá constar em sua embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade; com registro na 
ANVISA; o produto deverá ter validade de no mínimo 4 
meses a contar da data de entrega.

ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA. 16  5,8300UNÁLCOOL ETÍLICO 46,2º INPM; hidratado; substância 
líquida com teor alcóolico; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 1L; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA e 
selo do INMETRO; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 17  4,4700UNAMACIANTE DE ROUPAS; solução aquosa composta por 
princípio ativo de cloreto de dialquil dimetil amônio, corante 
e fragrância; acondicionado em EMBALAGEM COM 2L; 
deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 
deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da 
data de entrega.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 19  8,2500UNAROMATIZADOR AEROSSOL; mistura composta por gás 
propelente (butano e propano), álcool, antioxidante, 
conservante, coadjuvante, essência, fragrância e veículo; 
acondicionado em lata de aço, EMBALAGEM COM 360ml; 
deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 
deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da 
data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 20  12,7500UNBALDE; em polipropileno; canelado; com alça de metal; 
cores diversas; com CAPACIDADE DE 20 LITROS; medindo 
aproximadamente 34cm de altura x 32cm de diâmetro.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 21  4,6900UNBALDE; em polipropileno; com alça de metal; cores 
diversas; com CAPACIDADE DE 08 LITROS; medindo 
aproximadamente 22cm de altura x 24cm de diâmetro.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 22  11,7000UNCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO PARA ARDÓSIA; composto 
por resina acrílica, emulsão de polietileno, conservantes, 
fragrância e veículo; na cor VERDE; acondicionado em 
EMBALAGEM COM 750 ml; deverá constar em sua 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade; com 
registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

DANIEL DIAS CARVALHO MEI 23  6,0000UNCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO; composto por resina 
acrílica, emulsão de polietileno, conservantes, fragrância e 
veículo; INCOLOR; acondicionado em EMBALAGEM COM 
750 ml; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o 
produto deverá ter validade de no mínimo 18 meses a 
contar da data de entrega.

DANIEL DIAS CARVALHO MEI 24  6,0000UNCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO; composto por resina 
acrílica, emulsão de polietileno, conservantes, fragrância e 
veículo; na cor VERMELHA; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 750 ml; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o 
produto deverá ter validade de no mínimo 18 meses a 
contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 25  64,9900UNCESTO DE LIXO; em polipropileno; com tampa; cores 
variadas; com CAPACIDADE DE 100 LITROS; medindo 
aproximadamente 70cm de altura x 50cm de diâmetro.

THAISE ROSA OSAWA - ME 26  4,2000UNCESTO TELADO; de polipropileno; cores diversas; com 
CAPACIDADE DE 10 LITROS; medindo aproximadamente  
25cm de altura x 28cm de diâmetro.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 27  5,8500UNCONDICIONADOR; composto por água, álcool cetearilico, 
cetrimonium chloride, glicerina, hexyl cinnamal e citronellol; 
indicado para uso adulto e todos os tipos de cabelos; 
acondicionado em EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200ml; 
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deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 
deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da 
data de entrega.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 30  3,9800UNDESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA; solução 
aquosa composta por princípio ativo de cloreto de alquil 
dimetil benzil amônio, opacificante, corante, conservante, 
fragrância e sequestrante; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 2L; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o 
produto deverá ter validade de no mínimo 18 meses a 
contar da data de entrega.

DANIEL DIAS CARVALHO MEI 31  4,0000UNDESODORANTE ROLL-ON; unissex; antitranspirante; sem 
álcool; pesando no mínimo 50 ml; deverá constar em sua 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade; com 
registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 32  1,6900UNDETERGENTE LÍQUIDO; neutro; dermatologicamente 
testado; solução aquosa composta por princípio ativo de 
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável, espessantes, corantes, conservante e, 
fragrância; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml; 
deverá constar em sua embalagem data de fabricação e 
prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 
deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da 
data de entrega.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 33  24,0000UNDISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO; em plástico 
resistente; ideal para acondicionamento de rolos com 300m 
x 10cm; com visor frontal possibilitando a visualização de 
quantidade de folhas; medindo aproximadamente 27cm de 
comprimento x 12cm de largura x 27cm de altura; o 
produto deve acompanhar parafusos para sua fixação na 
parede.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 34  24,0000UNDISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO; confeccionado 
em plástico resistente; com visor frontal possibilitando a 
visualização de quantidade de folhas; medindo 
aproximadamente 25cm de comprimento x 27cm de altura 
x 12cm de largura; o produto deve acompanhar parafusos 
para sua fixação na parede.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 35  20,0000UNDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO; confeccionado em 
plástico resistente; com reservatório para reposição 
manual de sabonetes; com CAPACIDADE DE 
APROXIMADAMENTE 800ml; medindo aproximadamente 
16cm de comprimento x 12cm de largura x 29cm de altura; 
o produto deve acompanhar parafusos para sua fixação 
na parede.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 37  7,5000UNESCOVA DE CABELO; com cabo e cerdas de resina plástica 
com pontas protetoras que penteiam o cabelo sem 
danificá-lo; para uso adulto; cores diversas.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 39  0,8000UNESCOVA DENTAL; manual; uso INFANTIL; com 
aproximadamente 28 tufos de cerdas de nylon, macias, 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 
altura; cores diversas; com cabo reto e anatômico medindo 
aproximadamente 15cm de comprimento; com selo ABO.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 42  1,9300PCTESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA; composta de aço 
carbono de primeira qualidade; acondicionada em PACOTE 
COM 8 UNIDADES, com peso líquido aproximado de 60g 
por pacote.

ZOOM COMERCIAL EIRELI 43  0,5100UNESPONJA DUPLA FACE; em formato retangular; composta 
de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo; 
medindo aproximadamente 10cm de comprimento x 7cm de 
largura x 2cm de altura

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 44  3,0000UNFIO DENTAL; encerado; medindo aproximadamente 50m; 
acondicionado em embalagem com tampa de fácil abertura 
e dispositivo que facilita o corte dos fios pelo usuário.

ZOOM COMERCIAL EIRELI 45  1,0900UNFLANELA PARA LIMPEZA; confeccionado em 100% 
algodão; na cor laranja; medindo aproximadamente 39cm 
x 28cm.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 47  7,9900UNINSETICIDA AEROSOL; composto por butano, propano, 
aletrina, tetrametrina, ativos, antioxidante, solvente e 
água; acondicionado em lata de aço, EMBALAGEM COM 
300ml; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o 
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produto deverá ter validade de no mínimo 18 meses a 
contar da data de entrega.

THAISE ROSA OSAWA - ME 48  3,3500CXLENÇO DE PAPEL; folha dupla; composto de 100% fibras 
virgens; não deve irritar a pele; medindo 
aproximadamente 15cm x 20cm; acondicionado em CAIXA 
COM NO MÍNIMO 50 LENÇOS; a caixa deverá conter 
microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio 
do usuário.

SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA 49  6,3300UNLIMPA VIDROS; solução aquosa composta por princípio 
ativo de lauril éter sulfato de sódio, álcool, corante e 
água; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml, com 
"spray" que facilita a aplicação do produto pelo usuário; 
deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 
deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da 
data de entrega.

SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA 50  2,4400UNLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA; 
composto por dodecil benzeno sulfonato
de sódio, hidróxido de sódio e fragrância; acondicionado 
em EMBALAGEM COM 500ml; deverá constar em sua 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade; com 
registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 51  2,8700PARLUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G; confeccionada em 
borracha de látex natural, com revestimento interno 
reforçado e superficie externa antiderrapante; 
acondicionado em EMBALAGEM COM 1 PAR.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 52  2,8600PARLUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M; confeccionada em 
borracha de látex natural, com revestimento interno 
reforçado e superficie externa antiderrapante; 
acondicionado em EMBALAGEM COM 1 PAR.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 53  2,8600PARLUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P; confeccionada em 
borracha de látex natural, com revestimento interno 
reforçado e superficie externa antiderrapante; 
acondicionado em EMBALAGEM COM 1 PAR.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 54  3,5000UNPÁ PARA LIXO; com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 60cm de de comprimento; com base 
plástica totalmente adaptável ao cabo; medindo 
aproximadamente 22cm de comprimento x 18cm de 
largura.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 55  1,9200UNPANO PARA CHÃO ALVEJADO; com bordas costuradas; 
composto de 100% algodão; na cor branca; medindo 
aproximadamente 67cm x 45cm.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 56  29,3000FDPAPEL HIGIÊNICO; branco; folha simples; 100% celulose 
virgem; rolo com 300m x 10cm; acondicionado em FARDO 
COM 8 ROLOS.

SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL 
LTDA

 57  9,0400PCTPAPEL INTERFOLHADO; tipo extra luxo; composto por 
100% celulose virgem; com 2 dobras; medindo 
aproximadamente 21x21cm; embalado em PACOTE 
CONTENDO 1000 FOLHAS.

THAISE ROSA OSAWA - ME 59  1,6900UNPENTE; com cabo para facilitar o manuseio e dentes de 
nylon; cores diversas; medindo aproximadamente 22cm.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 60  1,7000PCTPRENDEDOR DE ROUPA; confeccionado em madeira; em 
formato retangular e com presilha de aço galvanizado; 
medindo aproximadamente 7cm de comprimento x 1cm de 
largura x 15mm de altura; acondicionado em PACOTE COM 
12 UNIDADES.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 61  4,4900UNRODO; com cabo de madeira medindo aproximadamente 
1,20m; com base de polipropileno totalmente adaptável ao 
cabo medindo aproximadamente 40cm de comprimento x 
6cm de altura x 3cm largura e contendo dentes que 
facilitam a aderência do pano; com cepa de borracha dupla 
em EVA.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 62  8,0000PCTSABÃO EM BARRA; neutro; composto por ácidos graxos de 
sebo, coadjuvantes e glicerina; acondicionado em PACOTE 
COM 5 BARRAS de aproximadamente 200gr cada; deverá 
constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo 
de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá 
ter validade de no mínimo 18 meses a contar da data de 
entrega.

THAISE ROSA OSAWA - ME 63  1,6500UNSABÃO EM PEDRA DE COCO; composto por óleo de coco, 
alcalinizante, coadjuvante, branqueador óptico e água; 
pesando aproximadamente 200g; deverá constar em sua 
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embalagem a data de fabricação e prazo de validade; com 
registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 64  7,0000UNSABÃO EM PÓ; produto composto por princípio ativo de 
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, corante, enzimas, 
essência, fragrância, sequestrante e tensoativo aniônico; 
acondicionado em caixa de papelão com sistema prático 
para fechamento após o uso, EMBALAGEM COM NO 
MÍNIMO 900g; deverá constar em sua embalagem a data 
de fabricação e prazo de validade; com registro na 
ANVISA; o produto deverá ter validade de no mínimo 18 
meses a contar da data de entrega.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 65  1,2000UNSABONETE EM PEDRA; dermatologicamente testado; 
composto por sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato 
de sódio, cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido 
cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água; 
pesando aproximadamente 90g; deverá constar em sua 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade; com 
registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 66  11,9900UNSABONETE LÍQUIDO; neutro; composto por sodium laureth 
sulfate, sodium chloride, cocamide DEA; acondicionado em 
galão de plástico resistente, EMBALAGEM COM 5L; deverá 
constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo 
de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá 
ter validade de no mínimo 18 meses a contar da data de 
entrega.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 67  12,0000KGSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 
100 LITROS; reforçado; fabricado em polietileno de baixa 
densidade; na cor preta; medindo aproximadamente 
75x105cm e com 0,10mm de espessura; o produto deverá 
ser entregue em pacotes de 1Kg; deverá constar em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do 
Consumidor.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 68  12,0000KGSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 
LITROS; reforçado; fabricado em polietileno de baixa 
densidade; na cor preta; medindo aproximadamente 
39x58cm e com 0,06mm de espessura; o produto deverá 
ser entregue em pacotes de 1Kg; deverá constar em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do 
Consumidor.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 69  12,0000KGSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 
200 LITROS; reforçado; fabricado em polietileno de baixa 
densidade; na cor preta; medindo aproximadamente 
92x120cm e com 0,13mm de espessura; o produto deverá 
ser entregue em pacotes de 1Kg; deverá constar em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do 
Consumidor.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 70  12,0000KGSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 
LITROS; reforçado; fabricado em polietileno de baixa 
densidade; na cor preta; medindo aproximadamente 
59x62cm e com 0,06mm de espessura; o produto deverá 
ser entregue em pacotes de 1Kg; deverá constar em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do 
Consumidor.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 71  12,0000KGSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 
LITROS; reforçado; fabricado em polietileno de baixa 
densidade; na cor preta; medindo aproximadamente 
63x80cm e com 0,07mm de espessura; o produto deverá 
ser entregue em pacotes de 1Kg; deverá constar em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do 
Consumidor.

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA 73  8,0000UNTALCO; antisséptico; composto de ácido salicilico, enxofre, 
ácido borico, óxido de zinco, amido e aromatizante; 
acondicionado em EMBALAGEM COM 100g; deverá constar 
em sua embalagem a data de fabricação e prazo de 
validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter 
validade de no mínimo 18 meses a contar da data de 
entrega.

ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA. 74  17,3000RLPANO MULTIUSO; tipo perfex; composto por tecido de 
viscose e látex sintético, com agente bacteriostático; rolo 
contendo 30m, medindo aproximadamente 28cm de altura, 
picotado a cada 50cm;  com gramatura de 
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aproximadamente 40 g/m²; o produto deverá apresentar 
durabilidade e alto teor de limpeza.

MARCELO SIMONI 75  4,2000UNBORRIFADOR; em polietileno; com gatilho e bico borrifador 
na cor branca; com opções de regulagem de esguicho; com 
reservatório incolor; utilizado para aplicação de materiais 
de limpeza; com capacidade de 500ml.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 79  4,9500UNESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA; tipo 
redonda; com base de arame galvanizado; com cerdas 
100% polipropileno; com cabo de arame duplo retorcido e 
ferro galvanizado; medindo aproximadamente 15cm; com 
no mínimo 30 cerdas por tufos.

DANIEL DIAS CARVALHO MEI 80  14,0000PCTPAPEL HIGIÊNICO; branco; folha dupla; picotado e de alta 
qualidade; composto por 100% de fibras naturais; com 
gramatura mínima de 30g/m²; com alvura difusa mínima de 
90%; com índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g; com 
contagem de pintas inferior a 2,9; medindo no mínimo 30m 
de comprimento x 10cm de largura; acondicionado em 
PACOTE COM 12 ROLOS; o produto deverá ter laudo e/ou 
relatório de ensaio referente a testes realizados por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, cujo resultado final 
apresente as características mínimas exigidas, bem como a 
classificação do papel como Classe 1.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 81  4,6000UNÁLCOOL EM GEL; próprio para a higiene das mãos; 
antisséptico; neutro; mistura de etanol composta de amplo 
espectro de ação microbicida sob forma gelatinosa; com 
teor alcoólico de 70%; ação antisséptica, instantânea e 
sem enxague; pronto uso; hipoalergênico; atóxico; 
secagem rápida; isento de resíduos contaminantes ou 
nocivos; ph balanceados; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 500ml; com tampa rosqueável que permita a 
posterior abertura e reabastecimento do conteúdo 
interno; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o 
produto deverá ter validade de no mínimo 12 meses a 
contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 82  33,9500UNÁLCOOL EM GEL; próprio para a higiene das mãos; 
antisséptico; neutro; mistura de etanol composta de amplo 
espectro de ação microbicida sob forma gelatinosa; com 
teor alcoólico de 70%; ação antisséptica, instantânea e 
sem enxague; pronto uso; hipoalergênico; atóxico; 
secagem rápida; isento de resíduos contaminantes ou 
nocivos; ph balanceados; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 05 LITROS; deverá constar em sua embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade; com registro na 
ANVISA; o produto deverá ter validade de no mínimo 12 
meses a contar da data de entrega.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 84  6,2800UNVASSOURA TIPO NYLON; com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,20m de comprimento; com base 
plástica totalmente adaptável ao cabo; medindo 
aproximadamente 21cm de comprimento x 4cm de altura x 
3cm de largura; com cerdas de nylon contendo altura 
aproximada de 10cm.

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI 85  7,3500UNVASSOURA TIPO PIAÇAVA; com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,20m de comprimento; com base de 
polipropileno totalmente adaptável ao cabo medindo 
aproximadamente 12cm de comprimento x 6cm de altura x 
3cm de largura; com cerdas de piaçava contendo altura 
aproximada de 12cm, e formando leque de 
aproximadamente 28cm.

PARILIMP COM E SERVIÇOS  DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

 86  9,0000UNVASSOURA TIPO PELO NO FORMATO TUBULAR; com cabo 
de madeira medindo aproximadamente 1,20m de 
comprimento; com base de polipropileno arredondada 
totalmente adptável ao cabo medindo aproximadamente 
21cm de comprimento x 4cm de altura x 4cm de largura; 
com cerdas de pelo, medindo aproximadamente 5cm de 
altura e preenchendo toda a base, num formato 
arredondado.

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 87  7,8800UNVASSOURA TIPO PELO CERLON; com cabo de madeira 
medindo aproximadamente 1,20m de comprimento; com 
base de madeira e totalmente adaptável ao cabo medindo 
aproximadamente 26cm de comprimento x 3cm de altura x 
5cm de largura; com cerdas de pelo contendo altura 
aproximada de 5cm.
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476/2022Nº Processo:

60 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

42/2022 10/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 3  107,7000M²PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO.

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 4  30,7000M²PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 1  30,7000M2PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 2  67,7000M²PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY.

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 6  107,7000M²PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - EXTRUDADO.

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 7  30,7000M2PINTURA DE FAIXA VERMELHA - SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 8  30,7000M2PINTURA DE FAIXA PRETA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 9  38,4000M2PINTURA DE FAIXA VERDE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
COM RESINA VINILICA OU ACRILICA

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 10  49,0500M2REMOÇÃO FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM 
ESPESSURA ATÉ 5 CM

BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 5  67,7000M²PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY.
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666/2022Nº Processo:

65 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

44/2022 12/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
REGISTRO/SP.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE 
SERVIÇOS LTDA EPP

 1  154,0000DIÁRISANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART

FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE 
SERVIÇOS LTDA EPP

 2  161,0000DIÁRISANITÁRIO QUÍMICO - MODELO LUXO

FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE 
SERVIÇOS LTDA EPP

 3  161,0000DIÁRISANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE
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701/2022Nº Processo:

61 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

45/2022 14/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE RECARGA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 3  25,2600SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: pó químico seco (BC), capacidade: 4 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 4  9,4700SVServiço de teste hidrostático de pressão (THP) com 
repintura em equipamentos de segurança, extintor, tipo: 
água pressurizada (AP). Capacidade: 10 litros.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 5  9,4700SVServiço de teste hidrostático de pressão (THP) com 
repintura em equipamentos de segurança, extintor, tipo: 
pó químico seco (PQS). Capacidade: 4 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 6  56,8300SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 12 
quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 7  9,4700SVServiço de teste hidrostático de pressão (THP) com 
repintura em equipamentos de segurança, extintor, tipo: 
pó químico seco (PQS). Capacidade: 6 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 8  28,3300SVServiço de teste hidrostático de pressão (THP) com 
repintura em equipamentos de segurança, extintor, tipo: 
gás carbônico (CO2). Capacidade: 6 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 9  25,2600SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: pó (ABC), capacidade: 4 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 10  31,5700SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 litros.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 11  72,6100SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 6 quilos.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 1  18,9400SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.

VALESEG VENDAS, MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES  E  SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI

 2  50,5100SVServiço de recarga em equipamento de segurança, 
extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
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675/2022Nº Processo:

66 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

46/2022 17/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 1  7,5000UNABACAXI 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; Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 2  6,3500KGABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho entre 12 e 20 
cm e tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 3  6,0200KGABOBORA PAULISTA - de primeira; tamanho entre 15 e 28 
cm e tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 4  6,3000UNACELGA – fresca; de primeira; pesando de 1 a 2kg, 
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;produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 5  7,0400MÇAGRIÃO - fresca; de primeira; pesando entre 350g a 400g 
o maço. Deverá ter coloração verde, ser tenros, estar sem 
ataques de pragas e doenças e não apresentar-se com 
folhas amareladas ; tamanho e coloração uniforme; isenta 
de 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; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 6  4,6000MÇALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 
400g a 450g, Folhas de coloração verde, fresca, tenra, 
limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, 
danificadas, amareladas devem ser descartadas. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 7  24,1000KGALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e 
intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; 
devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, mofo, 
parasitas e larvas; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 8  4,7000KGBANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de 
bolores aparentes, isenta de danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte . Frutos com minimo de 
12 cm e maximo de 15 cm. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 9  5,1500KGBANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de 
bolores aparentes, isenta de danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Frutos com minimo de 
12 cm e maximo de 15 cm. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 10  4,7500KGBATATA 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 . Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 11  5,7500KGBATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, livre 
de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 12  7,6000KGBERINJELA- lisa; de primeira; limpa, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes e 
perfurações), tamanho e coloração uniforme; devendo ser 



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4rtecnologia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 10/10/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

graúda (comprimento longitudinal: maior que 140 mm até 
170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até 
menor 80 mm), livre de umidade externa anormal. não 
deverá apresentar: resíduos de substâncias nocivas à 
saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor 
estranho ao produto. a polpa deverá estar intacta e limpa; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 13  5,8500KGBETERRABA - 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; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 14  8,6900MÇBROCOLIS COMUM- 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. 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. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 15  8,3500KGCAQUI FUYU- Produto in natura de boa qualidade, em 
boas condições de consumo, compacto e firme; peso médio 
de 100 g por unidade; isenta de enfermidade, material 
terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e 
coloração uniformes.Deve estar em ponto de 
amadurecimento ideal para consumo 2 dias após a 
entrega, e todos os frutos devem estar em ponto de 
maturação similar. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 16  6,0000KGCEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões 
de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho 
e coloração uniforme, isenta de bolores, parasitas e 
larvas; devendo ser graúda. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 17  9,9000UNCOUVE-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, devendo ser frescas, estarem 
livres de insetos,enfermidades e umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de 
sujidades e parasitas. Deverá pesar de 1kg a 1,5kg. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 18  7,3500MÇESPINAFRE – Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, em maços de aproximadamente 450g , 
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, com folhas verde escura, não apresentar-se 
com folhas amareladas. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 19  4,3000KGLARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades,fungos, 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; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 20  5,8000KGLIMÃO- higienizado; de primeira; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades,fungos, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme devendo ser bem 
desenvolvido e maduro; com polpa firme; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 21  9,2900KGMAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de 
primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme 
devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa 
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intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 22  9,1200KGMAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, mofo, 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;produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 23  7,9400KGMANGA - Tomy - O produto deve 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; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 24  4,3500KGMELANCIA 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; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 25  8,2000KGMELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; 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; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 26  8,0500KGMEXERICA - Categoria I, subclasse C2 ou superior - Frutos 
inteiros, maduros, sem presença de bolor ou mofo, livre de 
pragas e insetos; sem defeitos de aparencia e sujidades . 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 27  7,2200BANDMILHO- em espiga. fresca, bem desenvolvida, com grãos 
suculentos e maduros. Livre da casca e do estigma. Em 
boas condições de consumo; isento de enfermidade; 
material terroso, bolores e umidade externa anormal; 
tamanho e coloração uniformes. Em bandeja contendo de 
05 (cinco) a 06 (seis) unidades. Na identificação do 
produto deve constar a data do manuseio e a data de 
validade do produto; produto sujeito a verificação no ato 
da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 28  13,2500BANDMORANGO- morango em bandeja – selecionados e 
frescos, sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações, cortes e partes apodrecidas. Deve possuir 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidos, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve ser entregue em bandeja plástica transparente, de 
aproximadamente 300g .Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 29  7,8000DZOVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas 
por unidade; isento de sujidades; fungos e substancias 
tóxicas; As cascas devem apresentar-se íntegras, sem 
rachaduras, deformidades e cores anormais; 
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. produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 30  15,4000KGPERA PORTUGUESA, de 1ª qualidade, com peso médio por 
fruto de 133 g, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no 
momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 31  8,3000KGPIMENTÃO VERDE - Fresco de primeira, graúdo, 
comprimento minimo de 10 cm e diâmetro minimo de 6 cm, 
com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração 
unifome. Sem lesões e sujidades em sua superfície. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 32  5,5500KGREPOLHO 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; Produto sujeito a verificação no ato 
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da entrega
L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 33  7,1400MÇRÚCULA -maço com aproximadamente 400g, com folhas 

frescas, verdes, intactas e viçosas, livres de presença de 
molúsculos e insetos. Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 34  9,8000KGTOMATE- 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; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 35  14,1000KGUVA - Uva Itália ou rubi, de 1ª qualidade, categoria extra; 
em cachos bem desenvolvidos. Bagos graúdos, compolpa 
firme e intacta; isentos de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 36  7,3000KGCENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachadura, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda (ter 
tamanho minimo de 14 cm). Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 37  5,0500KGCHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; 
livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 38  5,3200MÇCOUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e 
limpas, sem pragas e danos mecânicos, pesando em média 
500g. Deverá ser entregue enrolada em papel filme ou 
saco plástico transparente. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 39  6,6500KGGOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, 
fresca, coloração e tamanho uniformes, isenta de 
enfermidades, sem danos físicos, mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, com polpa íntegra e firme. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo imediato. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 40  5,0500KGMANDIOCA - 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. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 41  14,0000KGMANDIOQUINHA - 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; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 42  8,2500KGPEPINO JAPONES - compacto e firme; tamanho de 15 a 20 
cm, sem lesões, cortes, sujidades excessivas e danos 
físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte 
e/ou enfermidades que comprometam a qualidade 
nutricional do produto; Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega

L. PEREIRA MAGALHÃES-ME 43  13,7500KGVAGEM IN NATURA- Colaração verde, fresca, madura, a 
granel, integra, sem pontos escuros e sinais de 
deterioração . Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega.
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497/2022Nº Processo:

59 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

47/2022 19/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES COM OPERADOR/MOTORISTA.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
LTDA

 3  195,0000HRLocação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, 
sendo 1.500 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, 
turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, 
capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, 
transmissão com 4 velocidades para frente e 04 para ré. 
Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ 
rasos, altura de operação mínima de 4,10 metros. 
Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração 
padrão, 3,4 metros. Peso operacional mínimo de 7.140 kg; 
com fabricação de no máximo 05 anos a partir da 
publicação do edital

SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
LTDA

 4  310,0000HRLocação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 
com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP 
para prestar serviços de transporte de maquinas e com 
rampa hidráulica para o embarque das maquinas, com 
fabricação de no máximo 05 anos a partir da publicação do 
edital

SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
LTDA

 6  300,0000HRLocação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com 
operador, horímetro, combustível e equipado com MUNK, 
com capacidade mínima de 10 toneladas, contendo 4 
lanças hidráulicas e 3 mecânicas, peso operacional da 
última lança de até 850 Kg, comprimento total de lança 
20.8 M, contendo um cesto aéreo e um guincho com 
capacidade de carga de até 3 toneladas, com fabricação 
de no máximo 05 anos a partir da publicação do edital.

SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
LTDA

 7  310,0000HRLocação de 02 (duas) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Sendo 
1500 horas por equipamento , com operador, horímetro e 
combustível, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor 
diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência 
mínima 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 
12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 
mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³; com 
fabricação de no máximo 05 anos a partir da publicação do 
edital
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558/2022Nº Processo:

68 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

48/2022 22/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E BEBIDAS SÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 3  12,9500LTChá preto pronto

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 4  6,3300UNLanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia 
de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 5  37,7400KGMini pão de queijo

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 6  41,7400KGMini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, 
presunto).

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 7  4,4800UNSuco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 
450 ML, gelado - diversos Sabores

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 8  11,4600LTSuco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa 
congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de 
açúcar. Sabores variados.

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 9  6,8500LTSuco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, 
açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, 
qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e 
polpas integrais de frutas, processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação até o consumo, frutas 
maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e 
outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, 
validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 
dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa 
cartonada, contendo 1 litro. Sabores variados.

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 10  1,2800UNGARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500ml SEM GÁS

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 1  12,4500UNBolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho 
ou fubá com aproximadamente 600gr.

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI-ME

 2  12,9500LTCafé pronto
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616/2022Nº Processo:

63 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

49/2022 25/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE KITS MAMÃE E BEBÊ, DESTINADOS 
AO USO DO PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

REAL RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1  103,5000KITKIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 
100% algodão; 01 toalha de banho para bebê com capuz; 
01 jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão 
e 01 pct de toalha de boca para bebês.

REAL RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2  17,9000UNTERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE 
MÁXIMA,
TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - extremidade 
flexível, destinada a
medição de temperatura do corpo humano/faixa de 
medição +32+42ºC .
Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria 
do INMETRO,
contendo selo homolográfico de identificação do INMETRO 
e registro no
MS/ANVISA, embalagem com 01 unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4rtecnologia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 10/10/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

560/2022Nº Processo:

69 de 2022Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Eletrônico

50/2022 25/07/2023

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES;

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

AROMA PÃES E DOCES LTDA 1  0,8000UNPÃO DE LEITE -  Pão de leite - Ingredientes: farinha de 
trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, 
água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância 
de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado 
com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá 
apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, 
isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou 
avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal 
assado. O produto deverá ser entregue em embalagem 
que mantenha sua integridade e suas condições 
organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser 
produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita 
na unidade requisitante nos dias e quantidades estipulados 
por este.

AROMA PÃES E DOCES LTDA 2  0,8000UNPÃO FRANCÊS - Pão francês - Ingredientes: farinha de 
trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramas a 
unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira 
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, 
miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e 
odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão 
rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto 
deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua 
integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da 
entrega. A entrega devera ser feita na unidade 
requisitante nos dias e quantidades estipulados por este.

REGISTRO, 10 de Outubro de 2022.


