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IBGE se reúne com Prefeitura e Câmara 
de Socorro para tratar do Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, representado 
pelo coordenador técnico da região de 
Bragança Paulista, José Paulo Bueno de 
Souza, se reuniu com o prefeito André 
Bozola, com o vereador João Pinhoni – 
presidente da Câmara Municipal, e re-
presentantes da Prefeitura de Socorro, 
na manhã de segunda-feira (21), para 
apresentar o plano de ação do Censo 
2020, que deverá acontecer em agosto 
do próximo ano.

Durante a reunião, o representante 
do IBGE apresentou informações so-
bre as diferentes pesquisas pelas quais 
o órgão é responsável e lembrou que o 
último censo demográfico foi realizado 
em 2010, quando a população de So-
corro detectada foi de 36.686 habitan-
tes. Através de dados de registro civil, o 
IBGE consegue fazer uma estimativa da 
população dos municípios brasileiros. 
Em 2019, a população estimada para 
Socorro era de 41.005 habitantes. Por 
se tratar de uma estimativa, ela não é 
considerada como oficial, o que reforça 
a importância da realização do Censo 
2020, para que seja possível atualizar a 
real população do município.

Para a realização do recenseamen-
to, o IBGE considerou que Socorro 
possui em torno de 20 mil domicílios 
e, para tal, vai contratar cinco supervi-
sores e cerca de 40 agentes para a apli-
cação da pesquisa. O processo seletivo 
será anunciado em breve pelo instituto, 
com colaboração da Prefeitura, Câma-

ra Municipal e demais instituições lo-
cais na divulgação.

Além de atualizar as informações a 
respeito da população brasileira, o cen-

so demográfico do IBGE serve para ofe-
recer parâmetros de planejamento para 
a gestão pública e privada, tais como 
saúde, educação, saneamento básico e 

segurança. O coeficiente do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM tam-
bém é estabelecido de acordo com a 
população identificada pelo IBGE.

Recenseamento vai acontecer em Socorro no mês de agosto de 2020

Comissão participa de oficinas para revisão 
do Plano Diretor de Turismo de Socorro

Com a finalidade de revisar o Pla-
no Diretor de Turismo de Socorro, foi 
criada uma comissão com participan-
tes do poder público, iniciativa priva-
da, conselhos municipais e sociedade 
civil. Os membros da comissão parti-
ciparam de três oficinas realizadas no 
Centro Administrativo Municipal “Prof. 
Imir Baladi”, sede da Prefeitura de So-
corro, nas três primeiras terças-feiras 
de outubro, conduzidas pela turismó-
loga Gleice Guerra.

As oficinas foram dividas com os te-

mas “Ontem”, “Hoje” e “Amanhã”, no 
intuito de revisar o Plano Diretor de 
Turismo, identificar os desafios atuais 
do segmento e planejar o seu futuro. O 
Plano Diretor de Turismo de Socorro 
foi criado em 2015 e necessita ser revi-
sado a cada três anos, o que aconteceu 
na realização destas oficinas.

A partir do conteúdo construído du-
rante as oficinas, estabeleceram-se novas 
estratégias, que irão nortear as ações 
necessárias para o desenvolvimento sus-
tentável do turismo em Socorro.

A Secretaria Municipal de Educação de 
Socorro realizou, na noite do dia 14 de 
outubro, uma homenagem aos profes-
sores e demais colaboradores de suas 
escolas. A homenagem, que antecedeu 
o Dia do Professor, contou com o pa-
lestrante Marcelo Sando, um jovem fi-
lósofo que propõe reflexões sobre a 
prática educativa. A secretária de Edu-

cação, Flávia Maria Teixeira Beneduzzi, 
afirma a importância de olhar a crian-
ça como ser único e integral, refletir e 
viver valores com o objetivo de favo-
recer o desenvolvimento e harmoni-
zação das dimensões dessa totalidade 
individual: físico, emocional, cognitivo e 
como principal agente na construção 
de seu futuro.

Secretaria Municipal de Educação realiza 
encontro e homenagem a colaboradores
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 8458/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público, Edital nº 001/2015, no emprego 
permanente de SERVENTE, Ref. 15:

Nome Admissão
Ozana Aparecida de Castro Destro, CTPS 88749, Série nº 00356-SP 14/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8459/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Desligar, por pedido de demissão, a servidora JOSEANE BASTOS MOLINA, portadora da 

CTPS nº 98504, Série nº 00196-SP, ocupante do emprego público em comissão de Assessor Administrativo, a 
partir de 21 de Outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8460/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir,  em  virtude  de  aprovação  em  concurso público,  Edital  nº 01/2019,  no  emprego  
permanente  de  MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – Ref. 64:
Nome Admissão
Noria Florido Benatti  -  CTPS 00786  Série 389-SP 15/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8461/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir,  em  virtude  de  aprovação  em  concurso público,  Edital  nº 01/2019,  no  emprego  
permanente  de  MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – Ref. 15:

Nome Admissão
Daiane Aparecida de Moraes – CTPS 76904  Série 00310-SP 14/10/2019
Christopher Ferreira da Silva – CTPS 91924  Série 00411-SP 14/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8462/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público Edital  nº 01/2019,  no  emprego  
permanente  de  AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Ref. 15:

Nome Admissão
Suzana Arbex Cisman -  CTPS 76638   Série  411-SP. 16/10/2019
Patrícia Pedroso de Faria – CTPS 17187  Série 00282-SP. 16/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8463/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público - Edital nº 01/2019  (nos termos dos 
parágrafos 4º  e  5º do Artigo 198 da Constituição Federal, Medida Provisória nº 297, de 09 de Junho de 2006) 
e demais instruções especiais contidas no Edital acima referenciado, no emprego permanente de AGENTE  
COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - E.S.F, Jardim Araújo – Ref. 21:

Nome Admissão
Marcelo da Silva do Nascimento – CTPS  31740  Série  443-SP 14/10/2019
Estefanie Ramalho Rafael – CTPS 76602 Série 411-SP 14/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8464/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e Lei nº 3422/2010, 
obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado  Edital  nº  03/2019, com término previsto 
para o último dia letivo em 2019, no emprego de Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física:

NOME NÍVEL Início:
Edessa Rafaela Benatti de Godoi, CTPS nº 41620, Série nº 00282 - SP II - ref. 1 16-10-2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8465/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e Lei nº 3422/2010, 
obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado  Edital  nº 03/2019, com término 
previsto para o último dia letivo em 2019, no emprego de Professor Adjunto I:

NOME NÍVEL Início:
Ana Karoline Constantini Silvério Morandin, CTPS nº 22911, Série nº 322 - SP II - ref.1 21-10-2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8466/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar, nos termos da alínea “c“, do art. 48, Seção IV, da Lei Complementar nº 171/2011, 
a servidora abaixo relacionada considerando a evolução funcional pela via acadêmica:

“Curso de pós graduação em área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas”: 
Nível Nome Emprego a partir de:

VI – ref. 7 Mara Regina Lopes – CTPS nº 10440,   Série  nº 00208-SP Professor de Educação Básica I - PEB l 10/10/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8467/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, TAMIRES APARECIDA FERREIRA LEME - CTPS nº 01844, Série nº 443-SP, para 
ocupar o emprego em comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, Ref. 20, a partir de 21 de Outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8468/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público - Auditório do Centro Administrativo Municipal, para a 
Corporação de Guias Mirins de Socorro, para o encontro anual de famílias da entidade, no dia 20/11/2019, das 
19h às 22h, nos termos do processo administrativo nº 17.485/2019.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado, respondendo o requerente por quaisquer dano eventualmente causado ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade do requerente, a segurança e a integridade do local, sem 
qualquer responsabilidade ou ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de outubro de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8469/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público - Auditório do  Centro Administrativo Municipal, para 
a CDHU, para reunião com os moradores do Conjunto Habitacional Socorro C (trabalho técnico social para 
regularização condominial e orientação social em decorrência da averbação do conjunto habitacional), nos 
dias 23/10/2019 e 06/11/2019, ambos das 18h às 20h, nos termos do processo administrativo nº 17.415/2019.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado, respondendo o requerente por quaisquer dano eventualmente causado ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade do requerente, a segurança e a integridade do local, sem 
qualquer responsabilidade ou ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos



Página 03Socorro, 25 de outubro de 2019

DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 3975/2019
Homologa a Deliberação nº 02/2019 do Conselho Municipal de Educação.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica homologada a Deliberação nº 02/2019 do Conselho Municipal de Educação, aprovada 
em reunião plenária de 30 de setembro de 2019, que trata sobre a “Alteração de Razão Social e Mantenedores da 
Instituição de Educação Infantil da Estância de Socorro LTDA/ME, junto ao Sistema de Ensino de Socorro, que segue em 
anexo, do Conselho Municipal de Educação biênio 2018/2019”.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2019

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

DELIBERAÇÃO N.º 02, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Comunica a Alteração de Razão Social e Mantenedores da Instituição de Educação Infantil: Colégio 
Primeira Infância da Estância de Socorro LTDA/ME junto ao Sistema de Ensino de Socorro.”

O Conselho Municipal de Educação de Socorro, no uso de suas atribuições legais, com fulcro artigo 17, VII, da 
Lei Municipal n.º 2.973, de 12 de novembro de 2002 – “Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de 
Ensino do Município de Socorro e dá outras providências”. DELIBERA:

Art. 1.º - O Conselho Municipal de Educação de Socorro COMUNICA que a instituição Colégio Primeira Infância 
da Estância de Socorro LTDA/ME. Entidade Mantenedora SAMUEL ANTONIO ZANESCO, TATIANA PICARELLI 
MARCOLINO E GERSON AUGUSTO RIBEIRO SILVEIRA que oferece educação infantil na(s) modalidade(s)“  
Educação Infantil e Creches”, com sede à Rua Luiz Pizza , nº 165 – Socorro/SP, leia-se : Colégio Infantil SOS 
LTDA/ME- Entidade Mantenedora EMILIO ORIVALDO VEDOVATO e LEYRIEM MARCELO GARCIA, com 
sede no mesmo endereço, inscrito no CNPJ sob nº 12.437.069/0001-66.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

O Conselho Municipal de Educação, em sessão de 30 de Setembro de 2019, aprova por unanimidade de votos 
a presente Deliberação.

Socorro, 30 de Setembro de 2019.

LEIS ...........................................................................

LEI Nº 4253/2019
“Autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o Município de Socorro/SP e o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a locação de imóvel situado na Rua Gen. 
Bertoldo Klinger, nº 12/22, para sediar a Primeira e Segunda Vara desta Comarca, durante o 

período de reforma do prédio Fórum, situado na Praça Nove de Julho.”       

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º – Fica a Chefia do Executivo do Município de Socorro, autorizada a celebrar Termo de 
Convênio entre o Município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a 
locação de imóvel situado na Rua Gen. Bertoldo Klinger, nº 12/22, para sediar a Primeira e Segunda Vara desta 
Comarca, durante o período de reforma do prédio do Fórum, situado na Praça Nove de Julho.

Artigo 2º – O Termo de Convênio poderá ser aditado, renovado e ou prorrogado, sempre no 
interesse público, cumpridas as exigências estabelecidas em seus termos e na presente Lei.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.

Artigo 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos  

LEI Nº 4254/2019
Denomina ruas do Loteamento San Pietro

      
DE AUTORIA DO VEREADOR TOMÁS D’AQUINO FRATTINI – PTB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º – Esta Lei dispõe sobre a denominação das ruas do Loteamento San Pietro, localizado entre 
a Rua Mazzolini e o Acesso Pompeu Conti – SP008.

Art. 2.° - Ficam denominadas:
I.  A Rua 1, como “Rua Sardenha”, conforme Anexo I;
II. A Rua 2, como “Rua Calábria”, conforme Anexo II;
III. A Rua 3, como “Rua Piemonte”, conforme Anexo III;
IV. A Rua 4, como “Avenida Emília-Romana”, conforme Anexo IV;
V.  A Rua 5, como “Rua Puglia”, conforme Anexo V;
VI. A Rua 6, como “Rua Vêneto”, conforme Anexo VI;
Art. 3.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos  

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

LEI Nº 4255/2019
“Denomina logradouro público como Avenida Antônio Benatti.”

DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TONELLI – PTB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica denominada “Avenida Antônio Benatti”, a avenida a ser implantada na margem da Rodovia 
Capitão Barduíno, SP 008, com aproximadamente 01 km de extensão, com início no km 133 + 600 metros e 
término no km 134 + 600 metros da referida rodovia, conforme mapa anexo.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO
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LEI Nº 4256/2019
“Denomina logradouro público como Rua Terezinha Pereira Maluf.”

      
DE AUTORIA DA VEREADORA EDELI DE FÁTIMA ANTUNES DE ALMEIDA – PMB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Fica denominada “Rua Terezinha Pereira Maluf, a estrada municipal localizada no Bairro dos 
Nogueiras, com aproximadamente 510 m de extensão, à margem esquerda da Rua Luiz Corozolla, com início 
no KM 0,25 desta, sentido centro-bairro, conforme mapa em anexo.

Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos  

ANEXO ÚNICO

FAZENDA ................................................................

CME ...........................................................................
A Presidente do Conselho Municipal de Educação Sra. Maria Helena Gasperi Vilibor, convida os Diretores 
de Escola, Funcionários, Professor e Pais de alunos das Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino para 
participar da eleição para o Biênio 2020/2021.
A eleição será dia 07/11 (quinta-feira), das 8h às 17h no Centro Cultural na avenida XV de Novembro. 
Contamos com a presença de todos.

LISTA DE CANDIDATOS À ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – BIÊNIO 2020/2021

DIRETORES:

ADRIANA DOMINGUES BUENO DE PADUA – CM JOSÉ CARLOS DE CARVALHO (CRECHE 
CARVALHO)
ALINE LINCOLN SILVEIRA   – VIVERDE
ANA PAULA NIERI DA SILVA OLIVEIRA – ESCOLAS DO CAMPO
ARLETE APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA – CMEI PROFª TARSILA P. MARCOLINO
CRISTINA APARECIDA OLIANI – EM MARIA PAIVA MANTOVANI
DAIANE CRISTINA DE MORAES RAMALHO – EM PROF EDUARDO R. DE CARVALHO
ELIANA GOETZE MARCELLO – EM PROFª ESTHER DE CAMARGO T. TEIXEIRA
ELIS REGINA DE MORAES SILVA – CM JARDIM SANTA CRUZ
ERIKA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO ROSA – CM PROFª FILOMENA COLI G. 
BARBOSA (CRECHE VILA PALMIRA)
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE PAULA – COLEGIO HORIZONTE
MARIA HERCÍLIA DE MORAIS ABREU OLIVEIRA – COLÉGIO OBJETIVO SOS
REGINA CELIA MAZOLINI CARNEIRO – CM BETÂNIA
REGINÉIA TAVARES DA SILVA – EM PROFª BENEDICTA G. DE SOUZA BARBOSA
ROBERTA DE SOUSA PINTO – EM PROFª BEATRIZ DOMINGUES DE LIMA
ROSANA DE CÁSSIA FALCIROLI PALTRINIERI – EM CEL. OLIMPIO G. DOS REIS
SELMA APARECIDA LUCINDO BARBOSA – EM PROFª ELISABETH FRIAS PARES
SERGIO LUIS DE MORAES – EE PROFª JOSEPHINA G. I. F. ANDREUCCI
TELMA FARIA ASSONI – CM PROFª MARIA APARECIDA TASCA DE OLIVEIRA
VIVIANE GUSSON FATICHI – CM PROFª JANDIRA FERREIRA DE ANDRADE

FUNCIONÁRIOS:

ANICEIA CELIS DE SOUZA LIMA – EM CEL. OLIMPIO GONÇALVES DOS REIS
ADRIANA CRISTINA STRACI – EM MARIA PAIVA MANTOVANI
ELAINE APARECIDA RENZO - CM PROFª JANDIRA FERREIRA DE ANDRADE
GISLAINE APARECIDA FELISBINO – CM JARDIM SANTA CRUZ
GERALDA IRIA BRANDÃO - CM BETANIA
IRANI COSTA DE MORAES - CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO
JOSÉ APARECIDO MARCHETTI – EE PROFª JOSEPHINA GALVÃO F. ANDREUCCI
JÚLIA ESPOSITO QUEIROZ – CM PROFª MARIA APARECIDA TASCA DE OLIVEIRA
LUZIA DIEGUES DE OLIVEIRA – EM PROFª BEATRIZ DOMINGUES DE LIMA
MADALENA DE SOUZA MACHADO – EM PROF ODUVALDO PEDROSO
MARLI PINTO DE GODOY - CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO
ROSÂNGELA ALONSO GONÇALES – EM PROFª BENEDICTA G. DE S. BARBOSA
ROSILENE DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS – ESCOLAS DO CAMPO
ROSIMARA APARECIDA DOS SANTOS – CM PROF JOSÉ CARLOS D. DE OLIVEIRA
SÔNIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA – CM PROFª FILOMENA COLI G. BARBOSA
TANIA APARECIDA VIEIRA HERRERA – EM PROFª ELISABETH FRIAS PARES
TATIANE BUENO – COLEGIO HORIZONTE 
VANESSA DE MORAES OLIVEIRA – COLÉGIO OBJETIVO SOS
VANESSA PASQUALI FRANCO – CM PROF DOMINGOS AUGUSTO D. ARAÚJO
VANDERLEIA DE OLIVEIRA - CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO

PROFESSORES:

ADRIANA MARIA ALEXANDRONI – CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO
ANGELA DE OLIVEIRA CESAR – CM PROF JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
ANGELA MARIA CARDOSO – EM PROFª ESTHER DE CAMARGO T. TEIXEIRA
BERNADETE DE LOURDES FRANCO – CM JARDIM SANTA CRUZ
CLAUDINEI ROBERTO MARCURIO JUNIOR – EE JOSE FRANCO CRAVEIRO
DANIELA RAMALHO DE OLIVEIRA – CM PROFª JANDIRA FERREIRA DE ADRADE
GIANCARLO GORDIN DE ABRANTES SORVILLO VIEIRA – COLEGIO HORIZONTE
GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES – EM PROF EDUARDO R. CARVALHO
JANE MIRIAM DE GODOY BIGON – EM MARIA PAIVA MANTOVANI 
LETICIA PAULA DE FREITAS PERES - EE JOSE FRANCO CRAVEIRO
MAGALI APARECIDA CECILIA – EE HELENA JOSÉ BONFÁ
ADELAIDE DE SOUZA SIQUEIRA – CM BETÂNIA
MARIA MARGARIDA FRATTINI – EM PROFª BEATRIZ DOMINGUES DE LIMA
MARISA ROSA FERREIRA – EM PROFª BENEDICTA GERALDA DE S. BARBOSA
MICHELE APARECIDA GONÇALVES ALPI – CM PROFª FILOMENA COLI G. BARBOSA
MICHELLE COMAR - EE PROFª JOSEPHINA G. F. ANDREUCCI
MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITÓ – EM CEL. OLÍMPIO G. DOS REIS
MONICA DIAS FURTADO COZARE – CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO
ODETE DOS SANTOS PRADO – CM PROFª MARIA APARECIDA TASCA DE OLIVEIRA
PATRÍCIA APARECIDA DE TOLEDO – CM PROF DOMINGOS AUGUSTO D. ARAÚJO
PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE – COLÉGIO OBJETIVO SOS
RUTE HELENA COELHO CISMAN – CMEI PROFª TARSILA PICARELLI MARCOLINO
SANDRA APARECIDA ALVES DE LIMA – ESCOLAS DO CAMPO
SILVANA LOPES – EM PROFª ELISABETH FRIAS PARES
VALERIA VALENTIM PEREIRA – EM PROF ODUVALDO PEDROSO

PAIS:

AGNALDO RODRIGUES DA CUNHA – CM PROF DOMINGOS AUGUSTO D. ARAÚJO
ANA MARIA ROVESTA FERREIRA – EM PROFª ELISABETH FRIAS PARES
ANDRESSA CRISTINA SYLVESTRE RIBEIRO – EM PROF EDUARDO R. DE C.
CONSTÂNCIA MONTANHEIRO PINTO – EM MARIA PAIVA MANTOVANI
DANIELA CORREA BUENO – EM PROF ODUVALDO PEDROSO
EDUARDO PERONI NICOLETI – CMEI TARSILA PICARELLI MARCOLINO
ELTON PACELLI LIMA – COLÉGIO SOS OBJETIVO
GLAUCIA VASCONCELOS IGNÁCIO – COLEGIO HORIZONTE
HITIARA DE MATOS FONSECA – CM BETÂNIA
ISABEL CRISTINA DA SILVA – ESCOLAS DO CAMPO
ISABEL RENATA VERGILIO – CM PROF JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
IRAIDE DE ARAUJO SOUZA - EE PROFª JOSEPHINA G. F. ANDREUCCI
JESSICA DE GODOI BUENO – EM PROFª JANDIRA FERREIRA DE ANDRADE
MARALUCI BORIN RAMALHO – EM PROFª BEATRIZ DOMINGUES DE LIMA
MARIA CAROLINA DE CAMARGO GODOI – EM PROFª BENEDICTA G. DE S. B.
MARIA GISELLE ALONSO GONÇALEZ – CM PROFª FILOMENA COLI G. BARBOSA
MONICA RODRIGUES DE MORAES TOVAZI – EM CEL. OLIMPIO G. DOS REIS
ROSINEIDE SERAGGIOTO BORIM SANCHEZ – CM PROFª MARIA AP. TASCA DE OLIVEIRA
TIAGO CARDOSO RODRIGUES – CM JARDIM SANTA CRUZ

Maria Helena Gaspere Vilibor
Presidente do Conselho municipal de Educação

LICITAÇÃO .......................................................................................................................................................

Termo Aditivo ao Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da 
Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no 
anexo II – Termo de Referência.

PROCESSO 064/2019 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019
 
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é a retificação do descritivo, do quantitativo e da unidade de medida 
do item 47, constante na Ata de Registro de Preço nº 023/2019.
1.2 – Em decorrência da retificação do descritivo, do quantitativo e da unidade de medida do item 47 em 
conformidade ao solicitado no PROCESSO 064/2019 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 039/2019 e ofertado na proposta da empresa, o item 47 passa a ter a seguinte descrição:

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

47. 20.000 COMPRIMIDO Cloridrato de 
Metilfenidato 10mg E.M.S - 102351224 R$ 0,5790

2 - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original e por estarem assim 
justas e compromissadas, as partes, através de seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo na 
presença das testemunhas abaixo, em 01 (uma) via para um só efeito.

Socorro, 23 de Outubro de 2019.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o resultado do PROCESSO Nº 078/2019/PMES - CONVITE Nº 011/2019, referente à Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura 
visando a “Construção de um Parque de Exposições no Município de Socorro/SP (Centro de 
Tradições Caipiras)”, com fornecimento de materiais, por intermédio do Ministério do Turismo, 
representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Socorro, através do Contrato de 
Repasse Nº 869807/2018/MTUR/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao turismo, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo, conforme Ata de 
Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 15/10/2019, para a empresa WINNER 
CONSTRUTORA LTDA - ME, pelo valor global de R$ 316.400,07 (Trezentos e Dezesseis Mil, 
Quatrocentos Reais e Sete Centavos). 
Socorro, 18 de outubro de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
resultado do PROCESSO Nº 077/2019/PMES - CONVITE Nº 010/2019, referente à Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, visando a “Construção 
de um Muro de Arrimo no Terreno Localizado ao Lado do Centro de Referência da Mulher e 
aos Fundos do Posto de Saúde Central no Município de Socorro/SP”, a ser financiada através 
de recursos próprios, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do 
Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 21/10/2019, para 
a empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES, pelo valor global de R$ 105.216,48 
(Cento e Cinco Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Oito Centavos). S
ocorro, 23 de outubro de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
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EXTRATO TRIMESTRAL OUTUBRO DE 2019
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 
originada do PROCESSO 042/2019/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 026/2019, para Registro de preços para Aquisição de mudas de plantas ornamentais devidamente 
plantadas em seu local definitivo, para serem utilizadas nos jardins das praças e diversos canteiros 
distribuídos em vias urbanas do Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
descritas no anexo II – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para 
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

ADRIANO CAROLLO NETO - ME

ITEM PRODUTO UNID. QUANT. PREÇO 
UNIT.

1
caixas de Mini Ixória, ensacadas individualmente, caixa com 15 mudas com sistema 
radicular desenvolvido, porte de 20 a 30 cm, nas cores vermelha e amarela, com no 
mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas.

Cx 150 R$ 24,91

2
caixas de 15 mudas de Mini Lantana, ensacadas individualmente, com sistema 
radicular desenvolvido, porte de 20 cm, multicores, com no mínimo 85% (oitenta e 
cinco por cento) das mudas floridas

Cx 200 R$ 17,00

4
mudas de Palmeira Triangular (Dypsis Decary), ensacadas individualmente, com 
porte mínimo de 3,00 metros (três metros), com no mínimo 1,0 m de estipe, com 
sistema radicular desenvolvido

Un 50 R$ 67,90

5 mudas de Buxinho (Buxus Semprevirens), ensacados individualmente, com porte 
mínimo de 50cm (cinquenta) centímetros, com sistema radicular desenvolvido Un 100 R$ 12,97

6
mudas de Piteira do Caribe ( Agave Angustifolia),ensacadas individualmente, 
com porte mínimo de 35cm (trinta e cino)centímetros, com sistema radicular 
desenvolvido

Un 60 R$ 18,97

7
Caixa de 15 mudas de Trapoeraba – Roxa -(Trandescantia Purpurera), ensacadas 
individualmente, com porte de 15 cm, com sistema radicular desenvolvido, com no 
mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, caixas com 15 (quinze) 
mudas, porte mínimo de 20(vinte) centímetros

Cx 60 R$ 16,00

8
Mudas (Dietes Bicolor), ensacadas individualmente, com sistema radicular 
desenvolvido, com porte mínimo de 50(cinqüenta) centímetros, com no mínimo 
85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas

Un 200 R$ 9,94

9 mudas de Formio Tenax (Formium Tenax), ensacadas individualmente, com sistema 
radicular desenvolvido, com porte mínimo de 70 (setenta) centímetros. Un 80 R$ 19,80

10
Caixa com 15 mudas de Barba de Serpente – (Liriope Muscari), ensacadas 
individualmente, caixa contendo 12 mudas com sistema radicular desenvolvido, com 
porte mínimo de 25 cm(vinte e cinco) centímetros.

Cx 150 R$ 16,97

11
mudas de Ave do Paraíso ( Strelitzia Reginae), com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com sistema radicular 
desenvolvido, com porte de no mínimo 80cm (oitenta) centímetros.

Un 150 R$ 20,00

12 mudas de Cica (Cykas revoluta), ensacadas individualmente, com sistema radicular 
desenvolvido, com porte mínimo de 60 cm(sessenta) centímetros Un 35 R$ 41,50

13
Caixa com 15 mudas Azulzinho (Evolvulus glomeratus), com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros.

Cx 120 R$ 14,97

14
Caixa com 15 mudas mini petúnia (petúnia SP) cores variadas, com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros.

Cx 300 R$ 16,97

15
Caixa com 15 mudas sálvia anã (Salvia splenders) vermelha, com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros.

Cx 300 R$ 16,97

16
Caixa com 15 mudas  tagetes anão (Tagetes pátula) com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros.

Cx 200 R$ 16,97

17
Caixa com 15 mudas vinca (Catharanthus róseos) rosa e branca com no mínimo 
85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, 
caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no 
mínimo 20 cm (vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 16,97

18
Caixa com 15 mudas hemerocallis (hemerocallis SP) amarelo e laranja com 
no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas 
individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, 
com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros

Cx 30 R$ 19,97

19
Caixa com 15 mudas calanchoê (Kalanchoe blossfeldiana) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, pote 11, caixas contendo 15 mudas, 
com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros

Cx 40 R$ 49,97

20
Caixa com 15 mudas verbena (Verbena SP) com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros.

Cx 300 R$ 16,97

21

Caixa com 15 mudas lisimaquia (Lysimachia vulgaris) com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 16,97

22
Caixa com 15 mudas torrenia (Torenia fournieri) com no mínimo 85% (oitenta e 
cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 16,97

23
Caixa com 15 mudas beijo pintado (Impatiens hawkeri) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 19,97

24
Caixa com 15 mudas amendoim rasteiro (Arachis repens) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 350 R$ 8,90

25
Caixa com 15 mudas Agapanto azul (Agapanthus africanus) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 100 R$ 22,00

27 mudas Palmeira Fênix (Phoenix roebelenil) altura de 1,50 a 2,00 metros, ensacadas 
individualmente, com sistema radicular desenvolvido Un 30 R$ 60,00

28 mudas de Podocarpus (Podocarpuz macroPhyllus) altura de 1,20 a 1,50 metros 
ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido Un 100 R$ 9,97

29
caixas de abacaxi variegato (Tradescantia spathacea) ensacadas individualmente, 
caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no 
mínimo 20 cm (vinte) centímetros

Cx 100 R$ 25,50

31
caixas de Penta (Pentas lanceolata) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) 
das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com 
sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 16,90

32
caixas de Periquito (Alternanthera ficoidea) com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros

Cx 100 R$ 16,80

33
caixas de Iresine (Iresine herbstii) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros

Cx 100 R$ 17,80

34
caixas de Singônio (Syngonium angustatum) ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 70 R$ 18,80

35
caixas de Bela Emilia azul e branca (Plumbago auriculata) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 50 R$ 17,21

36
caixas de Biri amarelo e vermelho (Canna x generalis) com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros

Cx 30 R$ 21,50

37
caixas de Flor canhota (Scaevola aemula) com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros

Cx 100 R$ 21,50

38
caixas de Camarão amarelo (Pachystachys lútea) com no mínimo 85% (oitenta e 
cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros

Cx 80 R$ 21,50

39
caixas de Camarão vermelho (Justicia brandegeana) com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros

Cx 80 R$ 21,50

40
caixas de Coração magoado (Solenostemon scutellarioides) com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 60 R$ 21,50

43
caixas de Hemigrafis (Hemigraphis alternata) ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros.

Cx 100 R$ 16,80

44
caixas de Lambari roxo (Tradescantia zebrina var.) ensacadas individualmente, caixas 
contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 
20 cm (vinte) centímetros

Cx 100 R$ 16,90

45
caixas de mini lantana laranja com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das 
mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema 
radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros

Cx 80 R$ 16,90

46 Grama Esmeralda M² 30.000 R$ 4,87

47 Cota 
reservada 
do item 

46
Grama Esmeralda M² 10.000 R$ 4,87

48
caixas de Mini Érica (Cuphea Gracilis) branca e lilás com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 
15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm 
(vinte) centímetros

Cx 80 R$ 16,90

49
caixas de onze horas (Portulaca grandiflora) com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros

Cx 80 R$ 15,80

50 Palmeira Bismark com altura mínima de 1,5 m, sistema radicular desenvolvido, 
ensacadas individualmente. Un 25 R$ 245,00

51
Caixas de Lavanda com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas 
floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema 
radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros

Cx 50 R$ 21,50

FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLANTAS EIRELI - ME

ITEM PRODUTO UNID. QUANT. PREÇO 
UNIT.

3
mudas de Palmeira Imperial (Roystonia Oleracea), ensacadas individualmente, com 
porte mínimo de 4,00 metros (quatro metros), com no mínimo 1,0 m de estipe, 
com sistema radicular desenvolvido

Un 30 R$ 75,00

26
mudas Caliandra rosa ( Caliandra brevips) altura de 0,40 a 0,80 cm com no mínimo 
85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com 
sistema radicular desenvolvido

Un 50 R$ 18,00

30
caixas de rabo de gato (Acalypha reptans) com no mínimo 85% (oitenta e cinco 
por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 
mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) 
centímetros.

Cx 60 R$ 16,00

41
mudas Crossandra amarela (Crossandra nilotica) com no mínimo 85% (oitenta 
e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com sistema 
radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 40cm (quarenta) centímetros

Un 40 R$ 10,00

42
mudas Crossandra salmão (Crossandra infundibuliformis) com no mínimo 
85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, 
com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 40cm (quarenta) 
centímetros

Un 40 R$ 10,00

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 
originada do PROCESSO 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
021/2019, para Registro de preços para aquisição de EPI’s, pelo período de 12 meses, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.. O Município de Socorro, 
através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, 
que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 24 de 
outubro de 2019.

 AGUINALDO JOSÉ BENATTI - ME

LOTE 01
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA V A L O R 

UNITÁRIO
1.1 150 unidade Avental plástico com forro flanelado 0,70mx1,00m PLASTCO CA-21075 R$ 8,00 

LOTE 04

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO 

4.1 1000 peça Respirador purificador de ar tipo peça semi facial 
filtrante para partículas PFF2 semi valvulada

AIR SAFETY CA-
38954 R$ 1,86

4.2 1000 peça Respirador purificador de ar tipo peça semi facial 
filtrante para partículas PFF1 semi valvulada

AIR SAFETY CA-
38951 R$ 1,67

 

LOTE 05

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA V A L O R 
UNITÁRIO

5.1 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 36 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.2 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 37 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.3 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 38 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.4 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 39 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.5 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 40 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.6 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 41 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.7 10 par Bota de PVC branca cano longo nº 42 BRACOL CA-37455 R$ 39,00
5.8 04 par Bota de PVC preta cano longo nº 36 BRACOL CA-37455 R$ 32,99
5.9 05 par Bota de PVC preta cano longo nº 37 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.10 10 par Bota de PVC preta cano longo nº 38 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.11 10 par Bota de PVC preta cano longo nº 39 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.12 10 par Bota de PVC preta cano longo nº 40 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.13 10 par Bota de PVC preta cano longo nº 41 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.14 10 par Bota de PVC preta cano longo nº 42 BRACOL CA-37455 R$ 33,00
5.15 05 par Bota de PVC preta cano longo nº 43 BRACOL CA-37455 R$ 33,00

LOTE 10

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR UNITÁRIO

10.1 14 unidade
Cinto tipo paraquedista com 04 ancoragens 
tamanho 2, com resistência estática: 7 kn/2mm, 
ruptura mínima argolas e mosquetões: 20kn, 
certificado de aprovação (CA) 

MG CINTOS REF. 
2010 CA-35520 R$ 220,00

LOTE 11

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR UNITÁRIO

11.1 04 unidade
Talabarte de posicionamento, com resistência 
estática: 7kn/2mm, ruptura mínima, argolas e 
mosquetões: 20kn, certificado de aprovação 
(CA) 

MG CINTOS REF. 
1880 R$ 185,00

11.2 04 unidade Dispositivo trava quedas MG CINTOS REF. 
1886A R$ 124,00

LOTE 12
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR UNITÁRIO

12.1 300 caixa

Luva de látex para procedimento tamanho 
M, anatômicas; borracha natural (látex); com 
pó bioabsorvível; Aprovada pelo Ministério 
do Trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; 
com registro na ANVISA. Embalagem com 100 
unidades

VOLK CA-15112 R$ 24,49

LOTE 14

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR UNITÁRIO

14.1 110 frasco

Creme protetor para hidrossolúvel e óleo 
resistente que aplicado à pele forma uma 
película de proteção invisível contra o ataque 
agressivo de produtos como: graxa, óleo, 
solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, 
cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, 
negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário 
perca a sensibilidade do tato

HENLAU CA-9611 R$ 8,05

LOTE 18
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA V A L O R 

UNITÁRIO

18.1 10 unidade

Talabarte modelo Y em fita tubular e elástico 
com 01 mosquetão, 02 mosquetões. O modelo 
AT 707 YFE- fita de 90 cm de comprimento 
de fita; dispositivo ABS quando aberto 160 cm 
(aproximado) e fechado 20 cm

ATHENAS R$ 157,19

LOTE 19

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA V A L O R 
UNITÁRIO

19.1 20 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 35

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.2 20 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 40

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.3 20 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 41

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.4 10 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 42

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.5 02 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor 0preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 43

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.6 25 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 37

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.7 20 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 36

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05

19.8 25 par

Calçado ocupacional, impermeável, tipo 
calçado baixo, confeccionado em material 
polimérico de cor preta, com solado 
antiderrapante de cor marrom. Possuir 
palmilha removível nº 38

BRACOL FLIP CA-38590 R$ 57,05
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LOTE 20
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 

CA
V A L O R 
UNITÁRIO

20.1 62 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 36
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.2 62 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 37
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.3 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 38
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.4 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 39
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.5 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 40
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.6 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 41
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.7 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 42
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

20.8 67 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em 
couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais 
de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através 
do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, (sola preta 
e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entresola 
em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, 
antiderrapante. Biqueira: polipropileno Contraforte: termoplástico, 
formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em 
linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as 
partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 43
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser 
identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar 
cópia do laudo do CA.

BSB CA-
42016 R$ 64,00

 
 LOTE 24

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

V A L O R 
UNITÁRIO

24.1 200 unidade Plug de silicone com cordão e estojo, com grau de atenuação de 
11DB

VILMAR 
CA-28534 R$ 0,89

LOTE 29
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 

CA
V A L O R 
UNITÁRIO

29.1 30 par Perneira confeccionada em couro sintético (bidim) com 15mm de 
espessura forrada internamente. Com proteção joelho/metatarso REPTEC 

CA-32558  R$ 63,00

LOTE 34
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO M A R C A / 

CA
V A L O R 
UNITÁRIO

34.1 60 unidade Colete refletivo em X com fechamento e regulagem através de 
velcro PLASTCOR R$ 19,99

LOTE 37
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO M A R C A / 

CA
V A L O R 
UNITÁRIO

37.1 100 unidade Macacão tyvek 1442 branco com elástico nos punhos e tornozelos 
com fechamento em zíper tamanho GG VOLK CA-

39183 R$ 39,00

INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
LOTE 03

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

3.1 10 conjunto Jaleco hidrorepelente e calça hidrorepelente para aplicação de 
agrotóxico

PROTSPRAY 
CA-10180 
CA-29254 R$ 89,99

3.2 10 peça Boné hidrorepelente com saia de proteção do pescoço ao ombro PROTSPRAY
CA-31157 R$ 17,00

LOTE 06
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 

UNITÁRIO
6.1 600 peça Avental de segurança confeccionado em filme PVC 

0,70m x 1,00m com ilhós e cordão
LINABLA CA-16553

R$ 7,19 
LOTE 07

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

7.1 06 peça
Macacão apicultor inteiriço com capuz e máscara 
fixa, confeccionado em brim profissional ,100% 
algodão, com bolso, elástico nos punhos e na calça 
e com zíper. PROTSPRAY

R$ 179,49

LOTE 08
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 

UNITÁRIO

8.1 04 conjunto

Conjunto para arco-elétrico, confeccionado em 
tecido retardante a chamas,100% algodão com 
faixas refletivas 50mm nas circunferências do 
corpo e mangas, linha 100% metaramida com logo 
da prefeitura.

NOVO 
HORIZONTE CA-
36157 CA-36158

R$ 349,75

LOTE 09

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

9.1 1500 par Luva nitrílica sem forro tamanho G SUPERSAFT CA-
38011 R$ 5,29

9.2 1000 par Luva nitrílica sem forro tamanho GG SUPERSAFT CA-
38011 R$ 5,29

LOTE 16
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 

UNITÁRIO
16.1 50 unidade Avental confeccionado em raspa inteiriço 

curtido ao cromo com tiras e fivelas GOMES CA-10419 R$ 23,99

LOTE 17
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 

UNITÁRIO

17.1 05 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: 
confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em 
condições normais de uso, forro de gáspea 
em couro raspa camurça natural; Palmilha: em 
couro natural, espessura mínima de 2,5 m, 
costurada através do sistema strobel e palmilha 
de limpeza antibactericida; Alma: em fibra plástica; 
com biqueira composta em material 
não metálico. Solado: borracha nitrílica 
resistente à altas temperaturas; Cor: preta; 
Tamanho: nº 39
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS 
Identificação: o EPI deve ser identificado com o 
nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. 
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

JBS CA-18144 R$ 99,99

17.2 05 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: 
confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em 
condições normais de uso, forro de gáspea 
em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 
m, costurada através do sistema strobel e 
palmilha de limpeza antibactericida; ; Alma: em 
fibra plástica; com biqueira composta em 
material não metálico, solado em borracha 
nitrílica resistente à altas temperaturas. 
Nº 40. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS 
Identificação: o EPI deve ser identificado com o 
nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. 
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

JBS CA-18144 R$ 99,99

17.3 08 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: 
confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em 
condições normais de uso, forro de gáspea 
em couro raspa camurça natural; Palmilha: em 
couro natural, espessura mínima de 2,5 m, 
costurada através do sistema strobel e palmilha 
de limpeza antibactericida; ; Alma: em fibra 
plástica; com biqueira composta em material 
não metálico, solado em borracha nitrílica 
resistente à altas temperaturas. Nº 41.
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS 
Identificação: o EPI deve ser identificado com o 
nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. 
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

JBS CA-18144 R$ 99,99

17.4 06 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: 
confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em 
condições normais de uso, forro de gáspea 
em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 
m, costurada através do sistema strobel e 
palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; com biqueira composta em 
material não metálico, solado em borracha 
nitrílica resistente à altas temperaturas. 
Nº 42. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS 
Identificação: o EPI deve ser identificado com o 
nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. 
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

JBS CA-18144 R$ 99,99

17.5 03 par

Botina com elástico lateral encoberto; Cabedal: 
confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, 
escoriações, agentes químicos e desgaste em 
condições normais de uso, forro de gáspea 
em couro raspa camurça natural; Palmilha: 
em couro natural, espessura mínima de 2,5 
m, costurada através do sistema strobel e 
palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em 
fibra plástica; com biqueira composta em 
material não metálico, solado em borracha 
nitrílica resistente à altas temperaturas. 
Nº 43. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS 
Identificação: o EPI deve ser identificado com o 
nome do fabricante, tamanho da peça e o número 
do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. 
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

JBS CA-18144 R$ 99,99

LOTE 21

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

21.1 08 caixa

Luva de Vinil Tam. M, transparente, confeccionado 
em resina vinílica, ambidestras; Proporciona 
ótima destreza e precisão nos movimentos; 
Antialérgica; Sem amido; Luvas com maior 
resistência e ótima sensibilidade tátil; Aprovado 
pelo Ministério do Trabalho e ANVISA. CAIXA 
COM 100 UNIDADES

TALGE CA 38625 R$ 26,00

 
LOTE 22

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

22.1 2000 par
Luva de segurança confeccionada em malha de 
algodão, revestimento em borracha nitrílica NAP 
alma, dedos e parte do dorso, punho em malha 
tamanho GG

QUALIFLEX CA-
30429 R$ 9,39

22.2 1500 par
Luva de segurança confeccionada em malha de 
algodão, revestimento em borracha nitrílica NAP 
alma, dedos e parte do dorso; punho em malha 
tamanho G

QUALIFLEX CA-
30429 R$ 9,38

LOTE 25

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

25.1 230 peça
Avental reforçado em trevira tipo KP500 (avental 
de segurança com reforço interno em fibras de 
poliéster 70 cm x 1,20mts). LINABRA CA-15613 R$ 30,94

LOTE 27

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

27.1 20 Par 
Perneira de raspa - perneira de segurança 
confeccionada em raspa, fechamento lateral em 
velcro, matatarso e tira de raspa com velcro 
para ajuste

GOMES CA-10418 R$ 25,00

LOTE 33

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

33.1 70 par Perneira de raspa natural semi acabada com 
tiras e fivelas para sustentação GOMES CA-10418 R$ 20,98
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LOTE 36

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

36.1 50 par Proteção para os joelhos em contato com superfícies 
abrasivas e irregulares CORTAG R$ 43,99

ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME

LOTE 02
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 

UNITÁRIO

2.1 1300 frasco Bloqueador solar FPS30 frasco com 120 ml com ação 
repelente

NUTRIEX-
MODELO 
SUNDAY R$ 14,99

LOTE 13

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

13.1 20 unidade

Protetor facial constituído de coroa e carneira de plástico, com 
regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples 
e visor de policarbonato incolor, com cerca de 230mm de 
largura e 185mm de altura. O visor é preso à coroa através 
de um pino central e dois parafusos plásticos com porca tipo 
borboleta de plástico

PLASTCOR 
CA-15019

R$ 27,50

LOTE 15

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

15.1 50 litro
Desengraxante para mãos, produto biodegradável, com 
microesferas de polietileno, d-limonemo, sem solvente, 
derivado de petróleo, alantoína e agente hidratante. PH: 8,0-
9,0; 4 litros.

NUTRIEX R$ 20,30

LOTE 23

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA VALOR 
UNITÁRIO

23.1 50 peça Abafador de ruídos tipo concha com grau de atenuação de 
22DB

AGENA CA-
7166 R$ 39,00

LOTE 26

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

26.1 100 peça Proteção respiratória; mascara com filtro combinado: filtro 
contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2

PLASTCOR 
CA-39428 R$ 27,00

LOTE 28

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

28.1 25 par Manga (ou mangote) de raspa natural semi-acabada com tiras e 
fivelas para sustentação

ZANEL CA-
16073 R$ 21,00

LOTE 30

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

30.1 40 jogo
Capacete com aba frontal Classe B, injetado em polietileno, 
suspensão em tiras cruzadas de poliéster, conjugado com 
protetor auditivo tipo concha e viseira de nylon tipo 
motoserrista.

PLASTCOR R$ 58,00

UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP
LOTE 35

ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ 
CA

VALOR 
UNITÁRIO

35.1 1000 unidade Capa de chuva, com manga longa, em trevira ou PVC, forrado 
com capuz, na cor amarela, tamanho GG

REDUCAO 
CA-33304 R$ 13,96

35.1 1000 unidade Capa de chuva, com manga longa, em trevira ou PVC, forrado 
com capuz, na cor amarela, tamanho XGG

REDUCAP 
CA-33304 R$ 14,53

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 
originada do PROCESSO 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2019, para Registro de Preço para serviços de castração de cães e gatos (fêmeas e machos), 
com fornecimento de materiais, medicação, funcionário qualificado e equipamento para executar 
o serviço em local próprio, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas 
no Anexo II – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins 
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

BRUNO DIECKMANN TROIANI VETERINARIO - ME
item Quant. Unid. Especificação Valor Unitário 

01 450 Serv.
Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de medicina 
veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de cães fêmeas.

R$ 136,00

02 50 Serv.
Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de medicina 
veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de cães machos.

R$ 96,00

03 450 Serv.
Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de medicina 
veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de gatos fêmeas.

R$ 103,30

04 50 Serv.
Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de medicina 
veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de gatos machos.

R$ 70,00

VALOR TOTAL  R$ 115.985,00

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 
originada do PROCESSO 009/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2019, para Registro de preços para Aquisição de pó de café e açúcar, com entregas parceladas 
durante o exercício vigente, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de 
Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento 
ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os 
preços registrados na presente ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI – ME
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA

Preço 
Unitário 

01 1200 Pacotes de 05kg Açúcar cristal, acondicionados em pacotes de 05 kg Finazzi R$ 9,80

02 4500 pacotes de 500gr Pó de café, torrado e moído, acondicionado em 
pacotes de 500grs Mantiqueira R$ 7,80

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 
originada do PROCESSO 017/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 012/2019, para Registro de preços para aquisição de tubos, aduelas e blocos de concreto, pelo 
período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do 
edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, 
da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na 
presente ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Item QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO Carga mínima 

de trinca(2)
Carga mínima 
de ruptura(2) Marca

Valor 
unitário

1 400 Unid. Tubos de concreto simples 
0,60 x 1,50 P-S-2 ou similar *********** 36 Guarani R$ 90,00

2 200 Unid. Tubos de concreto simples 
0,40 x 1,50 P-S-2 ou similar *********** 24 Guarani R$ 47,00

3 500 Unid. Tubos de concreto armado 
0,80 x 1,50 P-A-2 ou similar 48 72 Guarani R$ 225,00

4 20 Unid.

Aduelas de concreto, 
retangular quadradas pré-
moldadas de concreto com 
encaixe macho e fêmea que 
serão utilizadas no sistema 
de drenagem, galerias pluviais, 
1,50 x 1,50, de 15cm de 
espessura , resistência TB 45

*********** *********** Guarani R$ 955,00

5 20 Unid.

Aduelas de concreto, 
retangular quadradas pré-
moldadas de concreto com 
encaixe macho e fêmea que 
serão utilizadas no sistema de 
drenagem, galerias pluviais.
2,00 x 2,00, de 15cm de 
espessura, resistência TB 45

*********** *********** Guarani R$ 1.285,00

7 45.000 Unid.
bloco de concreto 
aproximadamente de 14cm 
x 20cm

*********** *********** Guarani R$ 2,20

OLIVIAL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
Item QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO Carga mínima 

de trinca(2)
Carga mínima 
de ruptura(2) Marca Valor 

unitário

6 10 Unid.

Aduelas de concreto, 
retangular quadradas pré-
moldadas de concreto com 
encaixe macho e fêmea que 
serão utilizadas no sistema de 
drenagem, galerias pluviais.
3,00 x 3,00, de 15 cm de 
espessura, resistência TB 45

*********** *********** Engetubo R$ 2.320,00

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 
originada do PROCESSO 124/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 058/2018, para Registro de preços para Aquisição de diversos materiais e produtos de uso 
hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – 
Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de 
atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

ALFALAGOS LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE 

REGISTRO DO 
PRODUTO NA 

ANVISA
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

3 1000 unidade

Seringa descartável 20 ml, com escala de 
5,0ml estéril, sem agulha, com graduação 
resistente em 5,0ml, bico slip, que conecte 
corretamente aos canhões das agulhas, 
embolo com borracha fina e que visualiza 
corretamente a escala de ml., com boa 
siliconização interna, com anel de retenção 
para maior segurança, acondicionado 
em embalagem individual em papel grau-
cirúrgico

80026180002 SR R$ 0,37

11 500 tubo

Sulfadiazina de prata; em creme, tubo de 50 
grs.  Composição: cada g de creme contém 
- sulfadiazina de prata 10 mg. Incipiente: 
álcool cetoestearilico, lauril sulfato de 
sódio, vaselina líquida, propilenoglicol, 
metilparabeno, propilparabeno butil 
hidroxitolueno e água deionizada.

1256800370051 PRATI 
DONADUZZI R$ 4,00

20 700 caixa

Luva de látex para procedimentos médicos 
e de enfermagem, tamanho pequena, 
ambidestra, de látex natural, hipoalergênica, 
não estéril.
Caixa com 100 unidades.

80256170001 LEMGRUBER R$ 15,80

41 6.000 unidade

Agulha  0,80 x  25mm  - 21 g1 - descrição: 
agulha hipodérmica ,descartável, canhão 
plástico atóxico em polipropileno, sem 
rebarbas, haste em aço inox. Com bisel 
trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta 
com perfeita adaptação ao canhão, protetor 
plástico atóxico em polipropileno. Embalado 
em material que garanta esterilidade 
individual. Estéril. O produto deverá ser 
entregue com laudo analítico que comprove 
o cumprimento da nbr09259.

80026180009 SR R$ 0,06

53 1.500 caixa
Luva de látex para procedimento médicos e 
de enfermagem, tamanho media, ambidestra, 
de látex natural, hipoalergenica, não estéril. 
Caixa com 100 unidades

80256170001 LEMGRUBER R$ 15,80

56 10.000 unidade

Agulha 0,70 x 30 mm - hipodérmica, 
descartável, canhão plástico atóxico em 
polipropileno, sem rebarbas, haste em aço 
inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada 
cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação 
ao canhão, protetor plástico atóxico em 
polipropileno. Embalado em material que 
garante esterilidade individual. Estéril. O 
produto deverá ser entregue com laudo 
analítico que comprove cumprimento da 
NBR 09259

80026180009 SR R$ 0,06

80 500 ampola

Ampolas de glicose a 25% com 10 ml. A 
embalagem deve trazer externamente 
os dados de identificação e procedência, 
numero do lote, data de fabricação e 
validade. Apresentar registro no ministério 
da saúde

1108500090057 FARMACE R$ 0,20

81 100 unidade

Máscara de proteção descartável N95 
confeccionado em não-tecido moldado 
em fibras sintéticas por um processo sem 
resina na parte interna; com meio filtrante 
composto por micro fibras tratadas eletro 
estaticamente, classificação N95; com a 
parte externa composta por um não tecido 
tratado com material para não absorção de 
fluidos líquidos; com 02 bandas de elástico, 
01 tira de espuma e 01 grampo de ajuste 
nasal para perfeita adaptação a face; uso em 
ambiente com risco de contaminação, e suas 
condições deverão atender plenamente a 
norma NBR 13698.

80425989001 KSN R$ 1,80

86 2.000 pacote

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila de 
100%, de algodão , de 7,5 cm por 7,5 cm 
fechada, 14 cm por 26 cm aproximadamente 
dimensão aberta - 08 camadas,  05 dobras, 
13 fios cm³- isento de impurezas e não 
estéril. Pacotes com 500 unidades peso 
mínimo 390gs. Constando externamente 
os dados de identificação, procedência, 
validade, marca comercial e registro do 
produto.

80262140001 WS R$ 14,39

96 60 peça
Espátula de ayres - confeccionada em 
madeira, de uso único, não estéril, 
descartável - pacotes com 100 unid.

80002369002 THEOTO R$ 5,17

CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE 

REGISTRO DO 
PRODUTO NA 

ANVISA
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

12 120 unidade

Esparadrapo , impermeável, hipoalergênico, 
de 05 cm x 4,5 mts, composto de tecido 
100% algodão com tratamento acrílico, 
adesivo branco à base de borracha natural, 
e resina, alta aderência. Embalado em 
invólucro plástico resistente.

ISENTO MISNER R$ 3,11

19 80 rolo

Esparadrapo, impermeável, hipoalergênico, 
de 10 cm  x 4,5  mts. Composto de tecido 
100% algodão com tratamento acrílico, 
adesivo branco à base de borracha natural 
e resina. Embalado em involucro plástico 
resistente, alta aderência.        

ISENTO MISNER R$ 5,37

40 10.000 unidade

Agulha 0,70 x  25mm – 22 g1 - descrição: 
agulha hipodérmica ,descartável, canhão 
plástico atóxico em polipropileno, sem 
rebarbas, haste em aço inox. Com bisel 
trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca 
reta com perfeita adaptação ao canhão, 
protetor plástico atóxico em polipropileno. 
Embalado em material que garanta 
esterilidade individual. Estéril. O produto 
deverá ser entregue com laudo analítico 
que comprove o cumprimento da nbr09259.

ISENTO SOLIDOR R$ 0,05

42 6.000 unidade

Agulha 0,80 x  30-descrição: hipodérmica, 
descartável, canhão plástico atóxico em
Polipropileno, sem rebarbas, haste em 
aço inox.  bisel trifacetado e ponta afiada 
cilindrica, oca reta com perfeita adaptação 
ao canhão, protetor plástico atóxico em 
Prolipropileno. Embalada em material que 
garanta a esterilidade individual. Estéril. O 
produto deverá ser entregue com laudo 
analítico que comprove cumprimento NBR 
09259.

ISENTO LABOR 
IMPORT R$ 0,05

60 500 unidade

Equipo para Nutrição Enteral - Composto 
de Lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução; Câmara flexível 
para visualização gotejamento; Extensão 
em PVC azul (evita conexão acidental 
com acesso venoso); Controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete; 
Conexão luer para dispositivo de acesso 
venoso; estéril, atóxico, apirogênico. Em 
unidade.

10330669103 DESCARPACK R$ 0,81

70 500 unidade

Cateter intravenoso nº 16. Embalagem 
individual com abertura asséptica, constando 
dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade e registro no 
MS. O produto deverá estar de acordo com 
a NR 32/2005

80937630015 LABOR 
IMPORT R$ 1,80

71 500 unidade

Cateter intravenoso nº 18. Embalagem 
individual com abertura asséptica, constando 
dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade e registro no 
MS. O produto deverá estar de acordo com 
a NR 32/2005

80937630015 LABOR 
IMPORT R$ 1,89

75 30 litro

Detergente para limpeza de instrumental, 
enzimático com enzimas protease, lípase, 
amilase, álcool isopropitico e tenso ativos 
não iônicos, bacteriostático, antimicrobiano 
de ação rápida e eficaz, com remoção de 
matéria orgânica e produtos no enxague, 
com efeito de eliminar odores biológicos, 
PH neutro, 100% biodegradável, não 
irritante às mucosas e não causador 
de reações químicas nos materiais em 
geral, embalagens de 1000 ml, contendo 
externamente dados de identificação, 
procedência, n.º de lote, data de fabricação 
e validade

10258190094 KELLDRIN R$ 16,00
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CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE REGISTRO 

DO PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 60 Caixa Hastes flexíveis (cotonetes) com 75 unidades ISENTO USE IT R$ 0,95

4 120 pacote

Saco de lixo branco, para resíduos infectantes, 
com símbolo “material contaminante” de 30 
litros. Pacote com 100 unidades. Fabricado 
com resina virgem, sistema de fechamento 
com lacre, com solda lateral. Fabricado de 
acordo com as normas da legislação vigente        

80056810004 RAVA R$ 13,90

5 100 pacote

Saco de lixo branco, para resíduos infectantes, 
com símbolo “material contaminante” 60 
litros pacote com 100 unid. Fabricado com 
resina virgem, sistema de fechamento com 
lacre, com solda lateral. Fabricado de acordo 
com as normas da legislação vigente

80056810004 RAVA R$ 22,80

14 200 litro

Álcool etílico hidratado 70º INPM. 
Desinfetante hospitalar para superfícies 
fixas. Composição: álcool etílico 70% (p/p) e 
água Q.S.P - em frasco plástico de 1000 ml, 
acondicionados em caixa de papelão com 12 
frascos. Constando externamente os dados 
de identificação, procedência, validade, marca 
comercial e registro do produto.         

303020025 ZULU R$ 3,70

15 100 unidade
Almotolia de 250 ml, escura (âmbar), em 
polietileno, com tampa de rosca e bico reto, 
com graduação em alto relevo.

ISENTO TAYLOR R$ 1,97

22 200 pacote

Abaixador de língua -.descartável, formato 
convencional liso, medindo  aproximadamente 
135 mm de comprimento; 14 mm de largura; 
1,9 mm de espessura, confeccionado em 
madeira ou plástico. Em pacotes de 100 unid           

80473179001 ESTILO R$ 2,70

28 20 caixa

Curativo adesivo; com bandagem adesiva 
para uso após punção venosa; anti-séptico; 
anti-alérgico e estéril; algodão hidrófilo; 2,0 
cm de diâmetro; invólucro individual integro 
e estéril.  Caixa com 500 unid. Constando 
externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, marca comercial e 
registro do produto, obedecendo a legislação 
atual vigente.

10158910009 AMP R$ 10,90

30 30 kit

Micronebulizador para inalação, adulto - 
referencia I-205/IVD conector 9/16 verde. 
Conjunto composto de máscara, cabeçote, 
recipiente, extensão e conector. Constando 
externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, marca comercial  e 
registro do produto

10293210016 DARU R$ 4,40

36 40 caixa
Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono 
ou inox, nº 11, estéril, atóxica, descartável, 
embaladas individualmente em película 
laminada. Caixa com 100 unid.

10296900128 ADVANTIVE R$ 19,30

37 20 caixa
Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono 
ou inox,  nº 15, estéril, atóxica, descartável, 
embaladas individualmente em película 
laminada. Caixa com 100 unid.

10296900128 ADVANTIVE R$ 19,30

38 20 caixa
Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono 
ou inox, nº 22, estéril. Atóxica, descartável, 
embaladas individualmente em película 
laminada caixa com 100 unid

10296900128 ADVANTIVE R$ 18,20

39 100 caixa

Máscara cirúrgica descartável, com elástico, 
cor branca, atóxica, hipoalergênica, 100% 
polipropileno, não estéril, não inflamável, 
isenta de contaminantes, sem látex, de uso 
único. Com tripla camada, com eficiência de 
retenção bacteriana (efb) mínima de 95%, 
norma abnt. Caixa com 100 unidades.

10296900082 INNOVA R$ 9,20

44 100 litro

Gel clínico para meios de contato (condutor 
de impulsos) para transmissão ultrassônica, 
hipoalérgico e isento de sais. Em frasco de 
1.000 ml. Constando externamente os dados 
de identificação, procedência, validade, marca 
comercial  e registro do produto

80316110001 MULTIGEL R$ 3,60

47 5.000 unidade
Avental descartável para paciente , sem 
manga, em TNT (tecido não tecido), 
gramatura 20 g .com tiras para amarrar no 
pescoço e cintura

80719720001 HNDESC R$ 0,75

55 40 unidade
Termômetro clínico digital com ponta rígida 
e bip sonoro, com marcação em graus Celsius 
para uso pediátrico e adulto.

50275310040 G TECH R$ 9,70

72 500 unidade

Cateter intravenoso nº 20. Embalagem 
individual com abertura asséptica, constando 
dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade e registro no 
MS. O produto deverá estar de acordo com 
a NR 32/2005

80090670035 POLYMED R$ 2,00

74 300 unidade

Cateter intravenoso nº 24. Embalagem 
individual com abertura asséptica, constando 
dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade e registro no 
MS. O produto deverá estar de acordo com 
a NR 32/2005

80090670035 POLYMED R$ 2,05

76 800 unidade

Equipo macro gotas para administração 
de soluções, ponta perfurante, câmara de 
gotejamento transparente e flexível, com 
gotejador preciso obedecendo a relação 1 
ml = 20 gotas. Tubo de PVC transparente 
de 1,25 metros, pinça rolete, flash-ball e 
conector luer, embalado em papel grau 
cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno, 
com dados de identificação, procedência, tipo 
e data de esterilização, validade, nº de lote, 
registro do MS, de acordo com normas da 
ABNT. Pacote com 25 unidades

80288090044 TKL R$ 0,84

82 150 unidade

Colar cervical de resgate p descrição técnica: 
o conjunto formará peça única na cor 
branca, confeccionado em polietileno de alta 
densidade com espessura de 1,5 mm na parte 
frontal e posterior, com preenchimento em 
EVA ou similar com espessura de 5 mm, de 
modo a proporcionar conforto e segurança à 
vítima; deverá ter resistência suficiente para 
manutenção da região cervical imobilizada, 
não permitindo a movimentação do pescoço, 
quando ajustado; deverá possuir suporte 
mentoniano até a região pré-auricular; 
deverá possuir uma grande abertura na parte 
frontal que possibilite checagem de pulso 
carotídeo, bem como cirurgia de liberação 
das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas 
para ventilação no painel traseiro; deverá 
possuir pino de referência dimensionador 
que permita verificar o tamanho que deverá 
ser usado no paciente; o colar deve ter 
resistência para suportar o peso da cabeça 
e impedir o movimento de sua extensão/
flexão; deverá ser totalmente radio lucente; 
o velcro será colorido nas condições do 
quadro abaixo para identificação do tamanho; 
seguirá as medidas e a coloração do velcro, 
conforme identificado abaixo: tamanho 
pequeno: circunferência: 55 cm; altura 
anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; 
cor do velcro: Azul Royal.

10428299004 ORTO-
PRÁTIKA R$ 9,50

84 20 unidade

Máscara com reservatório pediátrica, 
descrição técnica: máscara de não reinalação; 
com reservatório; transparente; vinil 
suave e claro para conforto do paciente e 
fácil visualização; completa, com tubo de 
suprimento de oxigênio de 2,10m; presilha 
ajustável de nariz que assegura uma fixação 
confortável. Válvula de segurança de baixa 
resistência previne a reutilização do ar 
expirado e permite o escape do gás exalado; 
tamanho: pediátrico.

10296900045 ADVANTIVE R$ 10,80

88 4.000 unidade

Espéculo vaginal, descartável, tamanho médio. 
Encaixe com sistema gaveta e bordas anti-
traumáticas. Comprimento total do cabo 
à valva: 155mm. Eixo longitudinal da valva: 
95mm. Largura proximal da válvula: 25mm. 
Largura distal da valva: 28mm. Constando 
externamente os dados de identificação, 
procedência e validade, marca comercial e 
registro do produto

10370230012 ADLIN R$ 0,65

91 20 caixa
Tira parateste de gravidez ,  ultra-rápido , em 
tira-soro/ urina. Caixa com 100 unid. Validade 
mínima de 12 meses.

80638720059 BIOCON R$ 85,75

93 100 caixa
Lâmina para microscopia, Fosca Lapidada,  
26,0 mm x 76,0 mm, espessura 1,0mm a 1,2 
mm 
Caixa com 50 unidades.

ISENTO EXACTA R$ 3,50

97 30 caixa Preservativo masculino não lubrificado 
contendo 144 unidades em cada caixa 80950310010 MADEITEX R$ 37,00

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE 

REGISTRO DO 
PRODUTO NA 

ANVISA
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

8 6 litro
Vaselina líquida comercial. Para uso como 
umectante e lubrificante para pele, uso 
hospitalar. Atóxica.    

ISENTO FARMAX R$ 13,10

17 100 Unidade

Solução antisséptica; uso em antissepsia para 
as mãos, associado a emoliente, sem corante 
e sem fragrância; a base de álcool etílico ou 
álcool isopropilico entre 65%p/p(72% v/v) 
a 85%p/p(89% v/v); apresentação em bolsa 
plástica com 800ml, válvula anti-entupimento 
e anti-vazamento; ação bactericida, compatível 
dispensador plástico sem reservatório 
16x10,5x9(AxLxP) e refil “bag in box”; forma 
farmacêutica gel alcoólico, o produto não 
poderá apresentar irritabilidade dérmica           

238250011 CINORD R$ 9,15

18 120 unidade
Algodão hidrófilo - composição 100% algodão, 
alvejado, isento de  amido, produtos químicos e 
corantes, que possam agredir a pele - rolo com 
500g.

80304960001 NEVOA R$ 8,60

23 600 dúzia

Atadura de crepe composta por no mínimo 
90% de algodão cru, poliéster e elastano, 
confeccionado em teares de alta resistência e 
elasticidade no sentido longitudinal, medindo   
06 cm por  1,8 metros em repouso  de 13 fios  
por cm. Embalagens pesando no mínimo 13,3 gr, 
não  estéril. constituída de fios de algodão cru, 
poliéster e elastano, com bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e procedência, 
acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid,

81481410003 ANDREONI R$ 2,90

25 200 dúzia

Atadura de crepe composta por no mínimo 
90% de algodão cru, poliéster e elastano, 
confeccionado em teares de alta resistência e 
elasticidade no sentido longitudinal, medindo   
20 cm por  1,8 metros em repouso  de 13 fios  
por cm. Embalagens pesando no mínimo  42,8 gr, 
não  estéril. constituída de fios de algodão cru, 
poliéster e elastano, com bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e procedência, 
acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid,

81481410003 ANDREONI R$ 8,90

26 1.500 dúzia

Atadura de crepe composta por no mínimo 
90% de algodão cru, poliester e elastano, 
confeccionado em teares de alta resistência e 
elasticidade no sentido longitudinal, medindo   
10  cm por  1,8 metros em repouso  de 13 fios  
por cm. Embalagens pesando no mínimo 21,8 gr, 
não  estéril. Constituída de fios de algodão cru, 
poliéster e elastano, com bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e procedência, 
acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid.

81481410003 ANDREONI R$ 4,60

29 1.500 dúzia

Atadura de crepe composta por no mínimo 
90% de algodão cru, poliéster e elastano, 
confeccionado em teares de alta resistência e 
elasticidade no sentido longitudinal, medindo 15 
cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por 
cm. Embalagens pesando no mínimo 32,7  gr,  
não estéril. Constituída de fios de algodão cru, 
poliéster e elastano, com bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e procedência, 
acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid,

81481410003 ANDREONI R$ 6,55

31 100 pacotes

Algodão ortopédico de 10 cm por 1 metro 
: atadura de algodão ortopédico medindo 
10cm de largura x 1,00m de comprimento, 
confeccionada com fibras de  puro  algodão 
transformadas em rolos  de mantas uniformes, 
com goma  aplicada em uma das faces,  cor  
natural, embalada em pacote com 12 rolos, 
constando                externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, 
marca comercial e registro   do produto

80389310002 ORTOBOM R$ 3,80

32 100 pacote

Algodão ortopédico de 15 cm por 1 metro 
: atadura de algodão ortopédico, medindo 
15 cm de largura x 1,00m de comprimento, 
confeccionada com fibras de puro algodão 
transformadas em rolos de mantas uniformes, 
com goma   aplicada em uma das faces,  cor 
natural, embalada em pacote com 12 rolos, 
constando  externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, 
marca comercial e registro do produto.

80389310002 ORTOBOM R$ 5,80

43 6.000 unidade

Agulha 1,20x40mm – 18G1 ½ - descrição: 
agulha hipodérmica, descartável, canhão plástico 
atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste 
em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta 
afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação 
ao canhão, protetor plástico atóxico em 
polipropileno. Embalado em material que garanta 
esterilidade individual. Estéril. O produto deverá 
ser entregue com laudo analítico que comprove 
o cumprimento da nbr09259.

10330669063 DESCAR-
PACK R$ 0,06

48 800 rolo Fita adesiva cirúrgica micro porosa 
hipoalergenica, de 25 mm x 10 mts. 10299800018 MAXICOR R$ 1,70

49 500 rolo Fita adesiva cirúrgica microporosa, 
hipoalergenica de 50 mm x 10 mts 10299800018 MAXICOR R$ 3,07

50 1.000 rolo
Fita adesiva crepe hospitalar, uma das faces adesivo 
á base de borracha natural e resinas, atóxicas, em 
papel crepe. Tamanho 19 mm por 50 mts

80473960004 HOSPFLEX R$ 2,13

61 500 unidade

Frasco para alimentação enteral de 300 ml – 
permite tratamento  térmico (aquecimento, 
resfriamento) de soluções , livre de Bisfenol-A, 
tampa com membrana perfurável, adaptada aos 
equipos de alimentação, frasco em PE graduado 
com escala de 50 ml, com dispositivo para 
fixação em suporte, atóxico.

10442360012 BIOMÉDICA R$ 0,56

62 5.000 ampola

Solução  de Cloreto de sódio a 0,9%– Em 
ampolas plásticas de 10 ml -Solução injetável, 
límpida, estéril e 
Apirogênica. Composição: Cloreto de sódio 
0,9g; Excipientes: água para injeção q.s.p 100ml. 
Em unidade

155920004 SAMTEC R$ 0,15

63 400 frasco

Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio – 
Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.
Composição: Cloreto de sódio ................... 0,9g; 
Excipientes: água para injeção q.s.p ...........100ml.
Embalagem em polipropileno transparente; 
alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança 
metálico;
Bico com duas entradas, para inserção de 
medicamentos. Frasco de 250 ml

101390019 SANOBIOL R$ 2,05

64 600 frasco

Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio – 
Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.
Composição: Cloreto de sódio ................... 0,9g; 
Excipientes: água para injeção q.s.p ...........100ml.
Embalagem em  polipropileno transparente; 
alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança 
metálico;
Bico com duas entradas, para inserção de 
medicamentos. Frasco de 500 ml.

101390019 SANOBIOL R$ 2,40

69 500 unidade

Cateter intravenoso nº 14. Embalagem individual 
com abertura asséptica, constando dados 
de identificação, procedência, tipo e data de 
esterilização, validade e registro no MS. O produto 
deverá estar de acordo com a NR 32/2005

10369460083 LABOR 
IMPORT R$ 1,90

73 300 unidade

Cateter intravenoso nº 22. Embalagem individual 
com abertura asséptica, constando dados 
de identificação, procedência, tipo e data de 
esterilização, validade e registro no ms. O produto 
deverá estar de acordo com a nr 32/2005

10369460083 LABOR 
IMPORT R$ 2,02

78 50 unidade

Solução de glicose 5%, sistema fechado com 
500 ml. Acondicionado bolsa plástica flexível 
e transparente, com escala graduada impressa 
na bolsa. Devem conter dois sítios, um auto 
vedável para adição de soluções no interior 
da bolsa e o outro protegido por membrana e 
lacre de esterilidade. A embalagem deve trazer 
externamente os dados de identificação e 
procedência, numero do lote, data de fabricação 
e validade. Apresentar registro no ministério da 
saúde

101390010 SANOBIOL R$ 2,34

79 150 unidade

Solução de Ringer com lactato, sistema fechado 
com 500 ml. Acondicionado em bolsa plástica 
flexível e transparente, com escala graduada 
impressa na bolsa. Devem conter dois sítios, um 
auto vedável para adição de soluções no interior 
da bolsa e o outro protegido por membrana e 
lacre de esterilidade. A embalagem deve trazer 
externamente os dados de identificação e 
procedência, numero do lote, data de fabricação e 
validade. Apresentar registro no ministério da saúde  

101390014 SANOBIOL R$ 2,25

85 400 caixa

Embalagem/envelope auto selante para 
esterilização de produtos médicos e 
hospitalares, com indicador químico, medida 
mínima 90 mm x 260 mm , composição: papel 
grau cirúrgico , filme laminado de poliéster 
com polipropileno, para uso em vapor saturado 
(autoclave).caixa com 200 unidades .

80473960001 HOSPFLEX R$ 28,15



94 300 par
Luva  cirúrgicas, estéril, de látex natural, cor 
branca, lubrificada com pó bio absorvível 
(talcada), nº 8. Embalada em pares,  em papel 
grau cirúrgico.         

10182420004 NEW 
HAND R$ 0,86

95 300 par
Luva  cirúrgicas, estéril, de látex natural, cor 
branca, lubrificada com pó bio absorvível 
(talcada), nº 7,5. Embalada em pares,  em papel 
grau cirúrgico.         

10182420004 NEW 
HAND R$ 0,86

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE 

REGISTRO DO 
PRODUTO NA 

ANVISA
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

2 250 pacote

Saco de lixo branco, para resíduos infectantes, 
com símbolo “material contaminante” de 15 
litros. Pacote com 100 unidades. Fabricado com 
resina virgem, sistema de fechamento com lacre,  
com solda lateral. Fabricado de acordo com as 
normas da legislação vigente      

80056810004 RAVA  R$ 8,00

6 300 caixa

Luva descartável, para procedimentos médicos 
e de enfermagem, tamanho G .produzidos 
em látex de borracha natural, levemente 
pulverizada, com pó bio absorvível, não estéril, 
ambidestra. Caixa com 100 luvas.

80256170001 LEMGRUBER R$ 15,10

24 10.000 unidade

Agulha 0,55 x 20mm – 24 g ¾ - descrição: 
agulha hipodérmica ,descartável, canhão plástico 
atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste 
em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta 
afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação 
ao canhão, protetor plástico atóxico em 
polipropileno. Embalado em material que garanta 
esterilidade individual. Estéril. O produto deverá 
ser entregue com laudo analítico que comprove 
o cumprimento da nbr09259.

10160610061 INJEX R$ 0,06

77 50 unidade

Solução de glicose 5%, sistema fechado com 
250 ml. Acondicionado bolsa plástica flexível 
e transparente, com escala graduada impressa 
na bolsa. Devem conter dois sítios, um auto 
vedável para adição de soluções no interior 
da bolsa e o outro protegido por membrana e 
lacre de esterilidade. A embalagem deve trazer 
externamente os dados de identificação e 
procedência, numero do lote, data de fabricação 
e validade. Apresentar registro no ministério da 
saúde

1049100200451 JP R$ 1,97

83 20 unidade

Máscara com reservatório adulto - descrição 
técnica: máscara de não reinalação; com 
reservatório; transparente; vinil suave e claro 
para conforto do paciente e fácil visualização; 
completa, com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10m; presilha ajustável de nariz 
que assegura uma fixação confortável. Válvula 
de segurança de baixa resistência previne a 
reutilização do ar expirado e permite o escape 
do gás exalado; tamanho: adulto

80070210021 MD R$ 11,59

92 1.000 unidade Seringa descartável 10 ml, estéril, a óxido de 
etileno, sem agulha, bico slip. 10160610071 INJEX R$ 0,21

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE REGISTRO 

DO PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

7 200 unidade

Coletor de material perfuro cortante de 
07 litros de capacidade total, capacidade 
útil de 5,3 litros. Em papelão ondulado, cor 
ouro e com proteção resistente nos lados 
e fundos do coletor. De acordo com a NBR 
13853.

80855729001 ASTROBOX R$ 2,15

10 200 Refil

Sabonete líquido para higienização das 
mãos. Refil de 800 ml para saboneteira 
dosadora. Validade mínima de 24 meses. 
Constando externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, marca 
comercial  e registro do produto.

25351.713601/2014-
25 RIOQUÍMICA R$ 17,45

13 3000 unidade

Espéculo vaginal , descartável,  tamanho 
Pequeno, usado para exame ginecológico, 
para visualização da cavidade vaginal e 
do colo uterino. Composto de valvas em 
poliestireno cristal, com contornos lisos e 
regulares. E parafuso em poliestireno de 
alto impacto. Com eixo longitudinal de 110 
mm. Largura máxima distal de 27 mm e 
maior largura proximal de 24 mm

10237610056 GYNUS R$ 0,57

27 500 unidade Pinça cheron, plástica, descartável, estéril. 10237610005 KOLPLAST R$ 0,83

33 30 caixa

Atadura gessada tela de  10 cm por 3 
metros. Composta de substrato de gaze 100 
% algodão,  impregnada com gesso coloidal 
com  bordas devidamente   acabadas, 
elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e 
procedência , acondicionadas em caixas . 
Caixa com 20 unidades.

8003400035 POLAR FIX R$ 20,40

34 20 caixa

Atadura gessada tela de  15 cm por 
3 metros. Composta de substrato de 
gaze 100% algodão, impregnada com 
gesso coloidal com  bordas devidamente   
acabadas, elasticidade adequada, 
uniformemente enroladas, isenta de 
quaisquer defeitos, constando dados de 
identificação e procedência, acondicionadas 
em caixas. Caixa com 20 unidades.

8003400035 POLAR FIX R$ 32,49

35 10 caixa

Atadura gessada tela de  20 cm por 4 
metros. Composta de substrato de gaze 
100 % algodão, impregnada com gesso 
coloidal com bordas devidamente acabadas, 
elasticidade adequada, uniformemente 
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, 
constando dados de identificação e 
procedência, acondicionadas em caixas . 
Caixa com 20 unidades.

8003400035 POLAR FIX R$ 51,63

65 3.000 unidade

Sonda uretral nº08 -
Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagens de fluidos 
(secreções ou excreções).
Uretral para drenagem de urina na uretra 
e bexiga. Compostas de tubo de PVC 400 
mm, atóxico, flexível,
 com modelo de furação específica  e 
conector com tampa. Espessura da sonda  
4mm. Estéril, atóxica,
 apirogênica, descartável. Em unidade

10207820014 MARK MED R$ 0,37

66 3.000 unidade

Sonda uretral nº10-
Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagens de fluidos 
(secreções ou excreções).
Uretral para drenagem de urina na uretra e 
bexiga. Compostas de tubo de pvc 400 mm, 
atóxico, flexível,
 com modelo de furação específica  e 
conector com tampa. Espessura da sonda  
4mm. Estéril, atóxica,
 apirogênica, descartável. Em unidade.

10207820014 MARK MED R$ 0,41

87 100 caixa

Embalagem/envelope auto selante para 
esterilização de produtos médicos e 
hospitalares, com indicador químico, 
medida mínima 140 mm x 290 mm , 
composição : papel grau cirúrgico , filme 
laminado de poliéster com polipropileno, 
para uso em vapor saturado (autoclave).
caixa com 200 unidades .

80209610013 AMCOR R$ 42,13

90 5.000 unidade
Escova cervical esteril  descartavel atoxica. 
Confeccionada em plastico rigido com 
cerdas de nylon. Embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico.                         

10237610040 KOLPLAST R$ 0,18

 

ROSICLER CIRÚRGICA LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE REGISTRO 

DO PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

9 200 galão

Hipoclorito de sódio: concentração/
dosagem a 1%. Forma farmacêutica em 
solução. Forma de apresentação galão de 
5.000 ml. Desinfecção de superfícies e 
materiais        

332520001 CICLOFARMA R$ 7,44

21 100 litro

Clorexidina  degermante  2% - Solução 
degermante para uso na degermação 
de mãos e braços e assepsia da pele. 
Composição: cada 100 ml contém: 
digluconato de clorexidina  2 g; excipiente 
.... q.s.p. 100 ml. Não alcoólica. Frasco 
de 1.000ml. Constando externamente 
os dados de identificação, procedência, 
validade, marca comercial e registro do 
produto.

ISENTO VIC PHARMA R$ 11,99

52 80 litro

Clorexidina aquosa 0,2 % (solução 
aquosa) . Composição : digluconato de 
clorexidina, glicerina, essência floral e agua 
deionizada. Frasco de 1.000 ml constando 
externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, marca comercial e 
registro do produto.

ISENTO VIC PHARMA R$ 5,70

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Nº DE REGISTRO 

DO PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

45 4.000 pacote

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila 
estéril, 100% algodão, de 7,5 cm por 
7,5 cm fechada,15 cm por 30 cm 
aproximadamente   dimensão aberta – 
08 camadas, 04 ou 05 dobras, 13 fios por 
cm² - isento de impurezas e não estéril. 
Pacotes com 10 unidades. Constando 
externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, marca comercial e 
registro do produto

80037490013
HÉRIKA 

AMÉRICA 
NACIONAL

R$ 0,38

51 600 frasco

Age-ácidos graxos essenciais - locação 
oleoso a base de age, proporção 
balanceada entre ácido linoleico e 
oleico, proporciona um processo de 
cicatrização mais rápido e prevenção 
do surgimento de feridas, produto 
deve ser indicado para ser aplicado  
em pele integra ou lesada, composto 
por ácido linoleico, acido oleico, acido  
caprililico, acido caprico, acido láurico, 
acido palmítico, acido mirisatico, acido 
esteárico, palmitato de retinol (vitamina 
A), acetato de tocoferol (vitamina E) e 
lecitina de soja. Indicado para feridas com 
classe de risco III. frasco 200 ml

80451960191 NUTRIEX 
NACIONAL R$ 3,30

54 2.000 rolo
Lençol de papel hospitalar, produzido de 
fibras de celulose, macio,   hipoalérgico, 
descartável, de 70 cm por 50 metros

80719720008
HN PAPER  
HN DESC 

NACIONAL
R$ 6,38

67 3.000 unidade

Sonda uretral nº12 - 
Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagens de fluidos 
(secreções ou excreções).
Uretral para drenagem de urina na uretra 
e bexiga. Compostas de tubo de PVC 400 
mm, atóxico, flexível,
 com modelo de furação específica  e 
conector com tampa. Espessura da sonda 
4,5 mm. Estéril, atóxica, apirogênica, 
descartável. Em unidade

10207820014 MARK MED 
NACIONAL

R$ 0,41

68 36 litro

Água oxigenada 10 volumes, embalada em 
frasco contendo 1000 ml cada, constando 
os dados de identificação, procedência, 
nº do lote, data de fabricação, validade 
e registro no ministério da saúde água 
oxigenada 10 volumes, embalada em 
frasco contendo 1000 ml cada, constando 
os dados de identificação, procedência, 
nº do lote, data de fabricação, validade e 
registro no ministério da saúde

ISENTO

FARMAX 
DISTRI-

BUIDORA 
AMARAL 

NACIONAL

R$ 3,70

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 
originada do PROCESSO 021/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 014/2019, para Registro de preços para aquisição de pisos intertravados, pelo período de 
12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O 
Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente 
ata. Socorro, 24 de outubro de 2019.

GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Lote Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço 

unitário

01

1.1 1.250 M2

PISO INTERTRAVADO COM 6 CM DE ESPESSURA 
NA COR AMARELA – 1250,00 M²
Pavimentação em lajota de concreto de 35 mpa, espessura 
de 6 cm, tipos:raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia, NA COR AMARELA - O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou 
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas 
NBR 9780 e NBR 9781.

Guarani R$ 38,83

1.2 1.750 M2

PISO INTERTRAVADO COM 6 CM DE ESPESSURA 
NA COR TERRACOTA – 1750,00 M²
Pavimentação em lajota de concreto de 35 mpa, espessura 
de 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia, NA COR TERRACOTA - O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou 
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas 
NBR 9780 e NBR 9781. 

Guarani R$ 42,39

GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Lote Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço 

unitário

02

2.1 1.250 M²

PISO INTERTRAVADO COM 8 CM DE ESPESSURA 
NA COR AMARELA  
Pavimentação em lajota de concreto de 35 mpa, espessura 
de 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia, NA COR AMARELA. – O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e / ou 
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces,  conforme as normas 
NBR 9780 e NBR 9781.

Guarani R$ 47,91

2.2 1.750 M²

PISO INTERTRAVADO COM 8 CM DE ESPESSURA 
NA COR TERRACOTA Pavimentação em lajota de concreto 
de 35 mpa, espessura de 8 cm, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia, NA COR 
TERRACOTA. – O item remunera o fornecimento de blocos 
pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente 
vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 
35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / 
ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas NBR 9780 
e NBR 9781.

Guarani R$ 51,80

GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Lote Item Quant. Unid. Especificação Preço 

unitário
Preço 

unitário

03

3.1 1.250 M²

PISO INTERTRAVADO COM 10 CM DE ESPESSURA NA 
COR AMARELA 
Pavimentação em lajota de concreto de 35 mpa, espessura de 
10 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia, NA COR AMARELA. – O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 10 cm, tipos: raquete e 
/ ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as 
normas NBR 9780 e NBR 9781.

Guarani R$ 55,00

3.2 1.750 M²

PISO INTERTRAVADO COM 10 CM DE ESPESSURA NA 
COR TERRACOTA 
Pavimentação em lajota de concreto de 35 mpa, espessura de 
10 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 
rejunte em areia, NA COR TERRACOTA. – O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 10 cm, tipos: raquete e 
/ ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as 
normas NBR 9780 e NBR 9781.

Guarani R$ 59,08

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 
originada do PROCESSO 020/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 013/2019, para Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao tratamento do 
Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município 
de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. 
Socorro, 24 de outubro de 2019.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
REGISTRO DE 

PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA Preço 
Unitário 

1 400.000 UN

Lanceta Retrátil. Em aço inoxidável calibre de 28g, 
0,36mm com lâmina perfurocortante autoretrátil, 
não permitindo ser remontada ou reutilizada, e que 
dispense o uso de lancetador. Em conformidade 
com NR 32 do Ministério do Trabalho e ANVISA. 
Com Registro no Ministério da Saúde

RMS:
10160610037 INJEX R$ 0,1699

EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRÚRG.HOSP. LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
REGISTRO DE 

PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA Preço 
Unitário 

2

8000 CX

Tira reagente para determinação quantitativa de 
glicemia capilar, utilizando metodologia enzimática, 
com leitura por amperometria e apresentação do 
resultado através do monitor portátil. Com faixa 
de medição de 20 a 600mg/dl, aceitando valores 
inferiores e superiores, trazendo externamente 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação, validade e número de registro 
na ANVISA e ser possuidora do CBPF Certificado 
de Boas Praticas de Fabricação da ANVISA. As 
tiras devem absorver completamente a amostra 
de sangue, não permitindo contato do sangue com 
aparelho monitor. Caixas com 50 unidades de tiras. 

RMS: 
80145901759

One Touch 
Select 

Plus Flex 
- Lifescan 

J&J

R$ 14,30

900 PC
Aparelhos glicosímetros, compatíveis com as tiras 
reagentes (para medição automatiza da glicose 
sanguínea) em regime de comodato

RMS:
80145909082

One Touch 
Select 

Plus Flex 
-Llifescan 

J&J

Página 09Socorro, 25 de outubro de 2019



DAKFILM COMERCIAL LTDA.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
REGISTRO 

DE 
PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA Preço 
Unitário 

3 400.000 PC

Seringa 0,5ml para insulina - 50 UI 
com agulha fixa de 6 mm X 0,25mm 
- 31 G - Atóxica, capacidade de 50 UI, 
descartável, incolor, com resistência 
mecânica, corpo cilíndrico, escala em 
gravação indelével de 0 a 50 UI, com 
divisões de 01 em 01 unidades, com 
agulha fixa hipodérmica acoplada 
no corpo da seringa (monobloco) 
extremidade proximal do embolo 
com pistão de vedação de borracha 
atóxica, apirogênica. Dimensões: 6mm 
X 0,25mm - 31 G, confeccionada 
em aço inoxidável, siliconizado, 
nivelado, polida cilíndrica, reta, oca, 
bisel trifacetado, afiada, com canhão 
translúcido, provida de protetor 
que permita perfeita adaptação 
do canhão, embalada de material 
que permita barreira microbiana e 
abertura asséptica.

RMS:
80026180015

SR Seringa/ 
Saldanha 

Rodrigues 
LTDA

R$ 0,258

4 20.000 UN

Seringa 1ml para insulina - 100 UI 
com agulha fixa de 6mm X 0,25mm - 
31 G - Atóxico, capacidade de 100 UI, 
descartável, incolor, com resistência 
mecânica, corpo cilíndrico, escala em 
gravação indelével de 0 a 100 UI, com 
divisões de 02 em 02 unidades, com 
agulha fixa hipodérmica acoplada 
no corpo da seringa (monobloco) 
extremidade proximal do embolo 
com pistão de vedação de borracha 
atóxica, apirogênica. Dimensões: 6mm 
x 0,25mm - 31 G, confeccionado 
em aço inoxidável, siliconizado, 
nivelado, polida cilíndrica, reta, oca, 
bisel trifacetado, afiada, com canhão 
translúcido, provida de protetor 
que permita perfeita adaptação 
do canhão, embalada de material 
que permita barreira microbiana e 
abertura asséptica.

RMS:
80026180015

SR Seringa/ 
Saldanha 

Rodrigues 
LTDA

R$ 0,29

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2019 originada do PROCESSO 106/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 048/2018, para Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais 
de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, 
através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. 
Socorro, 24 de outubro de 2019.

Ana Valéria Tonelotto-EPP

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 2.000 unidade
Vassoura de palha (tipo caipira); cepa em palha, com 
cerdas de palha, com 5 fios; e amarração com arame,  
reforçada, 1ª linha, e no mínimo três costuras, cabo de 
madeira medindo 1,20m.

BORBOREMA R$ 12,01

03 200 frasco

Cera liquida incolor a base de resina acrílica 
impermeabilizante, niveladores, preservante e água, 
com teor não voláteis de no mínimo 22%,  rendimento 
de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em frasco 
plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa 
rosca vermelha, com visor na lateral e medidor com 
marcação de mililitros para facilitar a visualização da 
quantidade do produto utilizado e quantidade existente 
no frasco devidamente rotulado com informações 
sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de 
uso, e demais informações necessárias. Produto deverá 
ser certificado pela ISO 9001:2000. 

POLIFLOR R$ 8,40

04 200 frasco

Cera liquida a base de resina acrílica impermeabilizante, 
niveladores, preservante e água, com teor não 
voláteis de no mínimo 22%, cor vermelha, rendimento 
de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em frasco 
plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa 
rosca vermelha, com visor na lateral e medidor com 
marcação de mililitros para facilitar a visualização da 
quantidade do produto utilizado e quantidade existente 
no frasco devidamente rotulado com informações 
sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de 
uso, e demais informações necessárias. Produto deverá 
ser certificado pela ISO 9001:2000.

POLIFLOR R$ 8,40

06 3.000 frasco 

Detergente líquido, neutro, embalado em frasco plástico 
de 500 ml, ph de 7,0 a 8,0, testado dermatologicamente, 
composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, 
sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, 
corante, perfume e água. Componente ativo: linear 
alquil benzeno sulfato de sódio, com tensoativo 
biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0 %, com 
sólidos de no mínimo 10,0 %. Embalagem contendo 
informações do produto - caixa com 24 frascos. 

LIMPOL R$ 1,40

07 400 frasco

Limpa vidros de primeira qualidade, acondicionado em 
frasco plástico resistente de 750 ml, com bico dosador 
e tampa flip top. O produto deverá limpar e manter 
brilhantes superfícies como: vidros, vitrines, espelhos, 
telas de tv, para-brisas e acrílicos. Composição: 
tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter 
glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. 
Deverá conter no rótulo do produto: indicações de 
utilização, modo de usar, precauções, telefone do SAC, 
responsável técnico, número do lote e validade. 

FUZETO R$ 1,95

08 2.500 frasco

Limpador multiuso 500 ml. Composição: tensoativo 
aniônicos, água. Solvente, conservante, sequestrante. 
Ingrediente ativo: nonilfenol etoxilado. Ph 11,5 e 
concentração maior que 5,0%. Embalagem squeeze. Na 
embalagem deverá constar os dados de identificação 
do fabricante, nº telefone Ceatox, data de fabricação, 
validade do produto e nº do lote.

3X R$ 1,68

09 500 frasco

Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico 
de 250 ml. Constando as seguintes informações 
no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados 
e o número do telefone do centro de assistência 
toxicológica. Composição química: polímero acrílico, 
cera de carnaúba, agente de polímero, emulsificante, 
nonilfenol etoxilado, atenuador de espuma, fragrância, 
sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. 

FUZETO R$ 2,90

10 500 frasco

Odorizador de ar aerosol, acondicionado em lata com 
360 ml, na fragrância lavanda.
Composição: ativo, água, solvente, antioxidantes, 
fragrância, coadjuvante e propelentes. Deverá conter 
na embalagem, composição, modo de usar, precauções, 
data de fabricação, validade, número do lote, dados do 
fabricante e código de barras.

FRESH R$ 6,35

12 150 pacote

Sabão de coco para limpeza de superfícies e objetos, 
roupas e utensílios. Composição Óleo de babaçu, 
agenteanti-redepositante,  carga,  agente  de  controle  
de  PH, alcalinizante e veículo. Cada barra de 200g deve 
ser embalada individualmente.

YPÊ R$ 1,89

13 1.000 pacote

Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra 
de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem contendo 
05 unidades. Composição: sebo bovino, hidróxido 
de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, 
sequestrantes e corantes.

UNIC R$ 3,80

15 500 unidade

Sabonete em pedra de 90g; Sabonete em pedra. 
Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada 
individualmente e reembalada em embalagem plástica 
contendo 12 barras. Ingredientes: Sodium tallowate, 
aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, 
sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, 
methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, 
fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl 
disufonate, CI 77891, CI 74160, CI 11680.

YPÊ R$ 0,99

17 2.000 frasco

Saponáceo liquido cremoso acondicionado em frasco 
plástico de 200 ml, com tampa de sistema fliptop, 3 em 
1 , limpa, perfuma, e da brilho sem riscar as superfície. 
Composição química: Dodecilbenzeno, Sulfonato de 
sódio, Copolímero Acrílico, Bicarbonato de sódio, 
Carbonato de Cálcio, Nonilfenol Etoxilado, Abrasivo 
(carbonado de sódio), Coadjuvante (hidrogênio 
carbonato de sódio, ácido carbônico), Conservante, 
espessante (homopolímero de ácido acrílico) 
Sequestrante (tetrassódico do ácido etilenodiamino 
tetracético) Fragrância e veiculo. Devera constar no 
rótulo do produto dados do fabricante, validade, data 
de fabricação, numero do lote, modo de usar, código 
de barras, telefone do Centro de Intoxicação CEATOX.

PERFECT R$ 1,83

19 3.000 unidade

Sabonete líquido antisséptico, translúcido, sem essência, 
com ingredientes umectantes e emolientes que repõem 
os óleos naturais da pele, indicado para uso em áreas 
onde há necessidade de prevenção  de  infecção  
cruzada.  Composição: tensoativo  ativo  não iônico,  
alcalonamida,  bactericida,  sequestraste,  conservante,  
água,  princípio  ativo triclosan. O produto deverá ser 
embalado em forma de refil selado, com válvula anti-
entupimento e  anti-vazamento,  descartável  com  
capacidade  de  800  ml. Constar na embalagem: marca, 
código de barras, composição, lote, fabricação, validade 
e dados de identificação do fabricante.

BELL PLUS R$ 6,90

20 2.500 unidade

Solução anti-séptica; uso em anti-sepcia para as mãos, 
em refil de 800 ml, composição:
Triclosan, Álcool, Carbomero, Glicerina, Amônio, 
Hidróxido, Propileno Glicol, água. Para uso em 
dispenser em bico spray.

BELL PLUS R$ 7,30

21 600 peça

Balde de 20 litros. Confeccionado em material de 
polipropileno resistente ou poliestireno resistente, 
não reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, nas 
medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diâmetro, o 
balde deve ser liso de uma única cor sendo branca ou 
azul, deve ser em material plástico reforçado, com alça 
em metal galvanizado. Produto deve ser identificado 
através de etiqueta contendo informações necessárias.

PLASNEW R$ 6,70

23 8.000 unidade

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de 
poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 
100 mm x 70 mm x 20 mm, embalada em pacote 
plástico contendo 6 unidade, gravado na embalagem 
informações sobre o produto

BETTANIM R$ 0,53

25 1.000 unidade Esponja de banho, formato anatômico, embaladas 
individualmente, Medindo: 12 x 9 x4 OBER R$ 1,08

27 2.000 pacote

Esponja de aço para limpeza de louças, talheres, vidros, 
panelas e objetos de alumínio, de primeira qualidade, 
em embalagem plástica contendo no mínimo 08 
unidades, com peso líquido de 60 gramas no mínimo, 
composição: aço carbono. 

INOVE R$ 1,00

28 1.500 par

Luva para limpeza geral tamanho pequeno. Amarela, 
confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, 
forrada com flocos de algodão e com superfície 
antiderrapante, embalagem plástica transparente, 
contendo 1 par, devidamente identificada com as 
seguintes informações: fabricante data de fabricação e 
data de validade. 

TALGE R$ 1,80

29 2.000 par

Luva para limpeza geral tamanho médio. Amarela, 
confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, 
forrada com flocos de algodão e com superfície 
antiderrapante, embalagem plástica transparente, 
contendo 1 par, devidamente identificada com as 
seguintes informações: fabricante data de fabricação e 
data de validade.

TALGE R$ 1,80

30 2.000 par

Luva para limpeza geral tam. Grande.  Amarela, 
confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, 
forrada com flocos de algodão e com superfície 
antiderrapante, embalagem plástica transparente, 
contendo 1 par, devidamente identificada com as 
seguintes informações: fabricante data de fabricação e 
data de validade. 

TALGE R$ 1,80

35 500 peça
Rodo com base plástica, medindo aproximadamente 
60cm, tipo puxa e seca com cabo de 1,20 revestido em 
plástico. O produto deverá possuir etiqueta com dados 
do produto e do fabricante.

DSR R$ 4,80

36 400 peça

Rodo com base plástica, medindo 40cm, possui garras 
que segura o pano no rodo,  tipo puxa e seca, com 
suporte de rosca plástico, cabo de madeira pinnus 
encapado com PVC, medindo 1,20cm, com rosca 
plástica na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta 
com dados do produto e do fabricante.

DSR R$ 3,50

37 500 peça
Vassoura de nylon, para uso doméstico, dimensões 
aproximadas: 30 cm com cerdas de nylon, cabo de madeira 
encapado com PVC, com rosca . O produto deve conter 
etiqueta com dados do produto e do fabricante.

SAMBA R$ 6,21

38 90 peça

Vassoura de pelo para uso doméstico com base pintada, 
dimensões: comprimento x largura x altura (34 cm x 4,5 
cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta 
e branca com altura de 5 cm, cabo de madeira cedro 
medindo 1,30 m e diâmetro de 22 mm. Deverá constar 
no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca. 

DSR R$ 7,63

39 12.000 pacote

Copo descartável; poliestireno; com capacidade mínima 
para 50 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, 
peso mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar 
violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 
devera constar impresso na manga a capacidade total 
do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; 
os copos devem conter gravado de forma indelével: em 
relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de 
identificação do material para reciclagem conforme NBR 
13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em 
conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT

COPOSUL R$ 1,10

41 150 maço

Fósforo, pacote com 10 caixinhas contendo mínimo 
de 40 palitos cada cx, palitos médio de madeira de 
alta qualidade com cabeça em composto químico de 
clorato de potássio, cx c/ lixa impressa, resistente de 1ª 
qualidade e certificado pelo Inmetro.

GABOARDI R$ 2,19

44
cota 

reservada 
do item 

43
4.000 rolo

Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 
metros, folha simples 100% fibra virgem natural, 
branco polar, 1ª qualidade, acondicionados em fardo 
plástico transparente contendo comprovação de 
produto dermatologicamente testado, contendo 8 
rolos. Especificações: gramatura mínima 18 g/m2, alvura 
difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a 
tração a seco direção de fabricação superior a 275 n/m, 
resistência a tração a seco direção transversal superior 
a 190 n/m, capacidade de absorção de água método 
da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de 
água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas 
inferior a 0,50 em mm2/m2, furos inferior a 20 em 
mm2/m2 e composição fibrosa. 

PRIMULA R$ 4,22

45 90.720 rolo

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor 
branca; alvura maior que 80%; índice de maciez igual ou 
menor que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada igual 
ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual ou menor 
que 20 mm2/m2; tempo de absorção de água igual ou 
menor que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 
e 15134; características complementares: matéria-prima 
100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com 
tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância 
de 2 %; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 
10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno do 
tubete maior que 4 cm; formato grofado; picotado; neutra; 
rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, aroma, 
metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; 
e-mail, telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade 
do produto, embalados em fardos com 16 pacotes com 
04 rolos, totalizando 64 rolos. 

DAMA R$ 0,86

46
cota 

reservada 
do item 

45
30.240 rolo

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor 
branca; alvura maior que 80%; índice de maciez igual ou 
menor que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada 
igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual ou 
menor que 20 mm2/m2; tempo de absorção de água igual 
ou menor que 5 s; conforme norma abnt nbr 15464-2 
e 15134; características complementares: matéria-prima 
100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com 
tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância 
de 2 %; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 
10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno do 
tubete maior que 4 cm; formato grofado; picotado; neutra; 
rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, aroma, 
metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; 
e-mail, telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade 
do produto, embalados em fardos com 16 pacotes com 
04 rolos, totalizando 64 rolos. 

DAMA R$ 0,86

49 800 pacote

Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 
0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico para 
acondicionamento de resíduos sólidos destinados a 
coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade 
com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos 
plásticos para o acondicionamento de lixo - classe 
I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados 
com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. 
Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com 
a resina empregada de modo que não interfiram nas 
características de resistência mecânica e proporcionem 
a opacidade necessária à aplicação, em conformidade 
com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos 
devem ser também compatíveis com a resina e 
empregados em quantidades tais que, não alterem 
as condições estabelecidas. Deverão apresentar 
solda única, homogênea e uniforme, sem sanfona 
lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Deverá apresentar impressão de material oxo-
biodegradável em cada unidade de saco para lixo deverá 
ainda apresentar características tais que possibilitem 
fácil separação e abertura das unidades sem provocar 
danos ao saco. Características físicas: capacidade para 
30 litros, na cor preta, devendo atender as classificações 
indicadas na tabela 1 (NBR 9191). Prazo de validade: 
no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme 
praxe do fabricante, devendo informar número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo 
de resíduo. Apresentação: pacotes com 100 unidades. 

ITAQUITI R$ 18,72

50 600 pacote

Saco plástico de lixo transparente com medidas 
63x80 cm, com capacidade volumétrica de 50 
litros, transparente com no mínimo 0,12 mm de 
espessura. Utilização: saco plástico transparente 
para acondicionamento de resíduos comum. 
Confeccionados com resinas termoplásticas virgens. 
Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com 
a resina empregada de modo que, não interfiram 
nas características de resistência mecânica. Outros 
aditivos devem ser também compatíveis com a resina 
e empregados em quantidades tais que, não alterem 
as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda 
única, homogênea e uniforme, sem sanfona lateral 
proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo 
a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá 
ainda apresentar características tais que possibilitem 
fácil separação e abertura das unidades sem provocar 
danos ao saco.  Características físicas: capacidade para 
50 litros, transparente. Prazo de validade: no mínimo 
12 meses a partir da data de entrega. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado conforme praxe do 
fabricante, devendo informar número de unidades, 
dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de 
resíduo.  Apresentação: pacotes com 100 unidades. 
O saco deverá apresentar nível mínimo de 90% de 
transparência, quando submetido a teste, determinando 
o espectro de transmissão de luz especular dos corpos-
de- prova na faixa de comprimento de onda de 700nm a 
780nm em espectrofotômetro UV/visível de duplo feixe 
calibrado, tendo o ar como referência, para um mínimo 
de 50 leituras (10 corpos de prova X 5 leituras).  

ITAQUITI R$ 39,01

52 5.000 litros

Álcool líquido; álcool etílico hidratado, 92,8° INPM, 
para uso doméstico. Acondicionado em embalagens 
de 1000 ml. Álcool 1000 ml refinado de baixo teor de 
acidez e aldeídos, 92,8 INPM, especialmente indicado 
para limpeza não incluindo desinfecção e sem adição de 
desnaturante. Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e número do 
lote, selo do INMETRO e número do inor.

ITAJÁ R$ 4,50

53 2.000 litros

Água sanitária, solução aquosa, composta de hipoclorito 
de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, 
embalados em frasco plástico branco virgem, contendo 
1 litro de solução. Produto conforme portaria da 
ANVISA/ms 89, com validade mínima de 06 (seis) 
meses. O produto deve ser entregue com no máximo 
20 (vinte) dias da sua data de fabricação.

TRIEX R$ 1,70
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56 500 frasco

Inseticida aerosol; inseticida a base de água como 
solvente. Frasco de 300 ml. Composição: imiprotina 
0,04%p/p cifenotrina s 0,12% p/p, solventes, 
emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, 
antioxidante e água. Eficaz contra o mosquito da 
dengue, moscas, mosquitos, baratas, formigas. Frasco 
com selo de uso de aço reciclável e ecológico, contendo 
informações do fabricante , n° de sac , n° do lote , data 
de fabricação e data de validade. Formula com água e 
registro na ANVISA.  

SBP R$ 8,65

57 300 litro
Querosene. Composição: mistura de hidrocarbonetos 
asfálticos, naftenicos e aromáticos. Acondicionado em 
frascos transparente de 1.000 ml. 

BUFALO R$ 11,70

Comercial Licytare LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA VALOR 
UNITÁRIO

22 200 unidade

Escova para limpeza escova de madeira para lavar roupa, 
com cerdas resistentes modelo oval, base de madeira 
1,5 cm de espessura medindo aproximadamente 13 x 7 
cm, cedas de nylon sintético, sem alça, sem cabo, mínimo 
de 15 cerdas por tufo - pacote com 12 unidades. 

MILEX R$ 1,55

24 500 unidade

Vassoura sanitária cerdas de nylon escova para 
limpeza sanitária; tipo lavatina bola com suporte em 
polipropileno e cerdas em nylon sintético, cabo com 
mínimo 26cm de comprimento em polipropileno  na 
cor branca ou gelo.

MILEX R$ 3,96

32 3.000 pacote
Pano para limpeza multiuso, com Fibras 100% 
Biodegradável, Medida: 58 x 33 contendo 5 unidades 
em embalagens plásticas.

LIFE CLEAN R$ 1,65

40 15.000 pacote

Copo descartável; poliestireno; com capacidade mínima 
para 180 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, 
peso mínimo de 198gramas; as mangas não devem estar 
violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 
devera constar impresso na manga a capacidade total 
do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; 
os copos devem conter gravado de forma indelével: em 
relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo 
de identificação do material para reciclagem conforme 
NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão 
estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da 
ABNT

COPOMAIS R$ 1,97

47 2.625 caixa

Papel Interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em saco plástico com 250 unidades contendo 
2.500 folhas na caixa, deverá estar impresso na 
embalagem selo do FSC,CERFLOR,PEFC 
ou certificações similares que igualmente 
confirmem que o produto tem origem 
de floresta cujo manejo se deu de forma 
ambientalmente responsável, todas informações 
do produto inclusive sua composição,  especificações: 
gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 UV 
calibrado e 85 UV excluído, resistência à tração a seco 
superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m 
(direção transversal), resistência à tração a úmido 
superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m 
(direção transversal), capacidade de absorção (método 
cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção 
inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) 
inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/
m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2. 

SOFTPAPER R$ 20,79

48
cota 
reservada 
do item 
47

875 caixa

Papel Interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em saco plástico com 250 unidades contendo 
2.500 folhas na caixa, deverá estar impresso na 
embalagem selo do FSC,CERFLOR,PEFC 
ou certificações similares que igualmente 
confirmem que o produto tem origem 
de floresta cujo manejo se deu de forma 
ambientalmente responsável, todas informações 
do produto inclusive sua composição,  especificações: 
gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 UV 
calibrado e 85 UV excluído, resistência à tração a seco 
superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m 
(direção transversal), resistência à tração a úmido 
superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m 
(direção transversal), capacidade de absorção (método 
cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção 
inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) 
inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/
m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2. 

SOFTPAPER R$ 20,79

51 1.125 pacote
Saco para lixo, com capacidade para 100 litros, em 
polietileno na cor preta, pacotes com 100 unidades, 
medindo 95 x 105 x 0,14 micras, reforçado, 12,9 kg.

SANTA
CLARA R$ 55,22

Comercial Mangili & Silva LTDA - ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA VALOR 
UNITÁRIO

02 500 galão

Amaciante de roupas, acondicionado em galão plástico 
contendo 02 litros. Composição:
aditivo, coadjuvantes, diluente, cloreto de dimetil 
amôneo de  sebo hidrogenado. No rótulo deverão 
constar informações do produto, fabricante e registro 
ou notificação na ANVISA.

BARBAREX R$ 4,80

05 500 frasco

Condicionador infantil vitaminado, com pró - vitamina 
B5 e vitamina E, composto de aqua, cetearyl alcohol, 
cetrimonium chloride, parafinum liquidum and lanolin 
alcohol and oleyl alcohol, parfum, panthenol, tocopheryl 
acetate, disodium edta, citric acid, methyl choloro 
isothiazolinone and methyl isothiazolinone, C.I.15985 , 
hipoalergênico.

GURI KIDS R$ 7,98

16 600 unidade

Sabonete neutro, Antialérgico Infantil, base vegetal, 
produzido sem gordura animal.
Hipoalergênico, formulado de maneira a minimizar o 
possível surgimento de alergias. Fórmula suave, indicado 
para peles sensíveis. O produto deverá ser Testado 
dermatologicamente e seu conteúdo deverá conter no 
mínimo 90g.

GRANADO R$ 6,90

18 600 frasco

Shampoo infantil vitaminado que não irrite os olhos, 
com pró - vitamina B5 e vitamina E, composto  de  aqua,  
disodium  laureth  sulfosuccinate/  sodium  lauril  sulfate,  
sodium chloride, cocamide dea, cocamidopropyl 
betaine, acetamide mea, dimethicone copolyol, parfum, 
glycereth - 26, panthenol, tocopheryl acetate, C.I. 15985, 
disodium edta, citric acid, methyl chloro isothiazolinone 
and methyl isothiazolinone. O produto deverá vir 
embalado em frasco plástico transparente contendo 
480 ml, com identificação que o produto foi testado 
dermatologicamente.

GURI KIDS R$ 6,05

33 7.000 peça

Pano para chão alvejado, composto de 100% algodão 
na cor branco, medindo 50 x 76 cm aproximadamente, 
com bordas costuradas, pesando 160 gramas deverá 
constar no produto etiqueta costurada com: dados 
de identificação do fabricante, dimensões, marca e 
composição. Embalado em saco plástico transparente 
com 10 unidades

MERCATEX R$ 1,99

M.S. Araujo Atacadista Eireli - ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA VALOR 
UNITÁRIO

11 750 cartela

Pedra sanitária, odorizante sanitário, com agente 
bactericida, em pastilha de 40 g, com suporte plástico 
de fixação no vaso sanitário, aroma de lavanda ou floral. 
Contendo na embalagem todos os dados de segurança 
e do fornecedor e demais informações importantes ao 
consumidor. Cartela ou caixa com no mínimo 10.

SANY R$ 13,23

26 2.000 unidade

Flanela 100% algodão para limpeza, confeccionado em 
pano de algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas 
aproximadas de 30 x 50 cm. Embaladas individualmente 
com etiqueta de identificação contendo informações 
sobre o produto e fabricante.

KN R$ 1,08

34. 1.000 peça
Pano de copa sem estampa e borda costurada medindo 
40x70, cor branco, com etiqueta costurada com dados 
de identificação do fabricante e marca.

KN R$ 1,22

54 3.000 galão

Cloro, solução líquida  a  base  de  hipoclorito  de  
sódio,  com  aspecto  límpido,  odor característico, e cor 
amarelada, com concentração de 10 a 12%. Embalado 
em frasco plástico resistente com cor escura que 
não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no 
máximo 5 litros.

VMAX R$ 13,39

Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA VALOR 
UNITÁRIO

43 12.000 rolo

Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 
metros, folha simples 100% fibra virgem natural, 
branco polar, 1ª qualidade, acondicionados em fardo 
plástico transparente contendo comprovação de 
produto dermatologicamente testado, contendo 8 
rolos. Especificações: gramatura mínima 18 g/m2, alvura 
difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a 
tração a seco direção de fabricação superior a 275 n/m, 
resistência a tração a seco direção transversal superior 
a 190 n/m, capacidade de absorção de água método 
da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de 
água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas 
inferior a 0,50 em mm2/m2, furos inferior a 20 em 
mm2/m2 e composição fibrosa. 

ALVEFLOR R$ 4,10

Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira 
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019
Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

PROCESSO 064/2019 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
11. 80.000 COMPRIMIDO Levotiroxina  Sódica 100mcg Euthyrox – Merck KGAA – 

1.0089.0202/070-7
 

 R$       0,0990 
23. 80.000 COMPRIMIDO Levotiroxina sódica 25MCG Euthyrox – Merck KGAA – 

1.0089.0202/061-8
 

 R$       0,0990 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO  
1.  

70.000
 

COMPRIMIDO
 

Carbamazepina 200mg Teuto – 1.0370.0472.011-8  
 R$       0,1030 

4. 300.000 COMPRIMIDO Acido Acetilsalicílico 100mg Dormec – Imec - 
1425900060103  R$       0,0199 

15.  
30.000

 
COMPRIMIDO

 
Prednisona 20mg Sanval – 1.0714.0237.008-7  

 R$       0,1390 
 

24.
 

500
 

AMPOLA
 

Enoxaparina Sódica 40mg
Cutenox – Mylan – 
1.8830.0021.002-0

 
 R$     14,3000 

 
 

32.

 
 

10.000

 
 

COMPRIMIDO

 
Cloridrato de Clomipramina 

SR 75MG
 

Anafranil SR – Novartis/ 
Sandoz – 1.0068.0061.001-0

 
 

 R$       1,9800 

 
38.

 
20.000

 
COMPRIMIDO

 
Cloridrato de Amiodarona 

200mg
Amioron – Geolab – 
1.5423.0002.004-2

 
 R$       0,5000 

 
39.

 
30.000

.
COMPRIMIDO

 
Cloridrato de Clorpromazina 

100mg
Clorpromaz  - União Química 

– 1.0497.0155.004-8
 

 R$       0,2200 
 

43.
 

300
 

AMPOLA
 

Benzil Penicilina 1.200.000 UI
Bepeben – Teuto – 
1.0370.0100.009-2

 
 R$       8,0700 

 
45.

 
120.000

 
COMPRIMIDO

 
Cloridrato de Amitripilina 25mg Teuto – 1.0370.0510.004-0  

 R$       0,0330 
50. 120.000 COMPRIMIDO Polivitamínico + Sais Minerais Megapoli – Bionatus - 272010  R$       0,0670 
 

52.
 

60.000
 

COMPRIMIDO
 

Cloridrato de Fluoxetina 20mg Teuto – 1.0370.0487.006-3  
 R$       0,0540 

 
56.

 
250

 
FRASCO

Ciprofloxacino solução injetável 
2mg/ml, com apresentação em 

200ml
Ciprobacter – Isofarma/ Halex 

– 1.0311.0151.002-6
 

 R$     47,7500 
 

65.
 

300.000
 

COMPRIMIDO
 

Sinvastatina 20mg Sandoz – 1.0047.0472.032-7  
 R$       0,0479 

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA  
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
 

19.
 

50.000
 

COMPRIMIDO
 

Biperideno 2mg
Cinetol – Cristália – 
1.0298.0096.004-5

 
 R$       0,1800 

 
20.

 
200

 
FRASCO

 
Fenobarbital 4% gotas

Fenocris – Cristália – 
1.0298.0016.003-0

 
 R$       3,1000 

 
21.

 
600

 
AMPOLA

 
Haloperidol Decanoato Cristália – 1.0298.0240.004-7  

 R$       4,2900 
 

33.
 

50.000
 

COMPRIMIDO
 

Cloridrato de Imipramina 
25MG

Imipra – Cristália – 
1.0298.0023.013-6

 
 R$       0,2700 

 
34.

 
70.000

 
COMPRIMIDO

 
Nitrazepam 5mg

Nitrapan – Cristália – 
1.0298.0243.0033-5

 
 R$       0,1250 

 
36.

 
20.000

 
COMPRIMIDO

 
Fenobarbital 100mg

Fenocris – Cristália – 
1.0298.0016.012-1

 
 R$       0,1100 

 
46.

 
300

 
FRASCO

 
Cloridrato de Clorpromazina 

4% gotas
Longatil – Cristália – 
1.0298.0226.013-1

 
 R$       5,3500 

 
51.

 
30.000

 
COMPRIMIDO

 
Cloridrato de Clorpromazina 

25mg
Longatil – Cristália – 
1.0298.0226.016-4

 
 R$       0,1900 

 
60.

 
50

 
AMPOLA

 
Cloridrato de Tramadol solução 

injetável 50mg/ml
Tramadon – Cristália- 

1.0298.0226.016-4
 

 R$       1,8000 
 

64.
 

60.000
 

COMPRIMIDO
 

Risperidona 1mg
Risperidon – Cristália – 

1.0298.0200.008-1
 

 R$       0,1000 
 

67.
 
50

 
Ampola

Sulfato de Morfina Solução 
injetável 0,1mg/ml

Dimorf – Cristália – 
1.0298.0363.003-8

 
 R$       2,2200 

DAKFILM COMERCIAL LTDA  
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
5. 500 FRASCO Insulina Novorapid Novo Nordisk – 

1.1766.0016.0019  R$     94,2100 

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
9. 50.000 COMPRIMIDO Cinarizina 75mg Ranbaxy - 123520143  R$       0,1100 

10.
 
 

1.500

 
 

AMPOLA

Dipropionato de Betametasona 
5mg/ml + Fosfato Dissódico 

de Betametasona 2mg/ml susp/
injetavel

 
 

Neo Química/ Brainfarma - 
155840006

 
 

 R$       3,4500 

13.  
500

 
FRASCO

 
Periciazina 4% solução oral

Neuleptil – Sanofi-Aventis – 
113000303

 
 R$     14,9300 

22. 100.000 COMPRIMIDO Cloridrato de Sertralina 50mg Ranbaxy - 123520103  R$       0,0990 
 

55.
 

250
 

AMPOLA
Ceftriaxona Sódica 

solução injetável 1g – para 
administração em EV

 
ABL - 155620030

 
 R$     10,0000 

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
2. 150.000 COMPRIMIDO Atenolol 50mg Prati Donaduzzi - 

1256801460070  R$       0,0370 

3. 1.000 FRASCO Nistatina Solução Oral Prati Donaduzzi - 
1256800260051  R$       2,5990 

8. 50.000 COMPRIMIDO Atenolol 100mg Prati Donaduzzi - 
1256801460119  R$       0,0620 

25. 10.000 COMPRIMIDO Cetoconazol 200mg Prati Donaduzzi - 
1256801920055  R$       0,1719 

28. 100.000 COMPRIMIDO Ibuprofeno 600mg Prati Donaduzzi - 
1256801610031  R$       0,1859 

35. 1.000 FRASCO Acebrofilina xarope pediátrico 
25mg/ml

Prati Donaduzzi - 
1256801590128  R$       2,8000 

40. 80.000 COMPRIMIDO Furosemida 40mg Prati Donaduzzi - 
1256801950027  R$       0,0319 

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO  
14. 30.000 COMPRIMIDO Prednisona 5mg Sanval - 107140237  R$       0,0580 
26. 1.500 FRASCO Clonazepam 2,5mg/ml Hipolabor - 113430166  R$       1,6800 
31. 1.000 FRASCO Dipirona 500mg/ml gotas Farmace - 110850030  R$       0,6700 
 

44.
 

1.500
 

FRASCO
Cloreto de Sódio + Cloreto de 
Benzalconio – Solução Nasal Nasolive - Farmace – Isento  

 R$       0,6400 
48. 20.000 COMPRIMIDO Fenitoina 100mg Hipolabor - 113430193  R$       0,1250 

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
 

18.
 

100
 

AMPOLA
Complexo B solução injetável 

2ml
Hyplex B – Hypofarma 

-103870029
 

 R$       0,8299 
41. 20.000 COMPRIMIDO Cloridrato de Verapamil 80mg Sanval - 107140245  R$       0,0929 
 

54. 100 AMPOLA Butilbrometo de escopolamina 
solução injetável 20 mg/ml Hypolabor - 113430125  

 R$       1,1700 
 

58.
 

100
 

AMPOLA
Cloridrato de Metoclopramida  

solução injetável 5mg/ml
Metrofarma – Farmace - 

110850021
 

 R$       0,5938 
 

59.
 

100
 

AMPOLA
Cloridrato de Ranitidina 

solução injetável 50mg/2ml Farmace - 110850025  
 R$       0,7500 

61. 70.000 COMPRIMIDO Complexo B Complexo B – Vitamed - 
Isento  R$       0,0348 

62. 100 AMPOLA Dipirona Solução injetável 
500mg/ml Santidor – Santisa - 101860012  R$       0,5500 

 
66.

 
150

 
Ampola

Sulfato de Amicacina Solução 
injetável 500mg/2ml Teuto – 103700297  

 R$       1,6556 

DROGAFONTE LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
 

42.
 

1.500
 

TUBO
Nistatina 100.000UI/4G Creme 

Vaginal
Greenfarma – 

1.2019.0122.002-3
 

 R$       3,3500 

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
 
6.

 
1.000

 
FRASCO

Bromidrato de Fenoterol 5MG/
ML –

20 ml gotas
Hipolabor - 113430164  

 R$       3,4400 
12. 30.000 COMPRIMIDO Omeprazol 20mg Hipolabor - 113430173  R$       0,0560 
 

47.
 

1.500
 

FRASCO
Cloreto de Sódio + Cloreto de 
Benzalconio – Solução Nasal E.M.S - 102351224  

 R$       0,5790 
49. 6.000 COMPRIMIDO Nitrofurantoina 100mg Teuto - 103700579  R$       0,2500 

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
7. 30.000  

COMPRIMIDO Loratadina 10mg Loratamed – Cimed – 
1.4381.0041.007-1

 
 R$       0,0900 

16.  
150.000

 
COMPRIMIDO

 
Atenolol 25mg

Tenolon – Vitamedic – 
1.0392.0045.009-4

 
 R$       0,0229 

 
17. 300.000 COMPRIMIDO Maleato de Enalapril 20mg Onefarma/ Cimed – 

1.0481.0098.016-3 R$       0,0380 
 

27.
 

2.000
 

FRASCO
Fosfato de Prednisolona solução 

oral
Prati Donaduzzi – 
1.2568.0129.012-4

 
 R$       2,9450 

 
29.

 
50.000

 
COMPRIMIDO

 
Montelucaste sódico 4mg

Uniair – Geolab 
-1.5423.0223.005-2

 
 R$       0,4000 

 
37.

 
5.000

 
FRASCO

 
Nimesulida 50mg/ml

Cimelide – Cimed – 
1.4381.0059.003-7

 
 R$       1,4000 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira 
 Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira
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CÂMARA MUNICIPAL ...........................................

Sessão Ordinária de 21 de outubro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, 
José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos 
Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini. Ausência justificada: vereador José Carlos Tonelli.

EXPEDIENTE:
Em votação: Ata da Sessão Ordinária de 07 de outubro de 2019. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 55/2019: encaminhando o Projeto de Lei n.º 61/2019 que “autoriza a celebração de 
Termo de Convênio entre o município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, tendo por objeto a locação de imóvel situado na Rua General Bertoldo Klinger, 12/22, para 
sediar a Primeira e a Segunda Vara desta Comarca durante o período de reforma do prédio do 
Fórum, situado à Praça Nove de Julho” para análise e apreciação em regime de urgência. Delibe-
ração da Presidência: Projeto de Lei n.º 61/2019 antecipadamente instruído com pareceres das 
Comissões Permanentes. Encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e votação;
Ofício n.º 056/2019: encaminhando a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao 
mês de setembro de 2019. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 060/2019: encaminhando o Projeto de Lei n.º 62/2019 que “denomina Parque da 
Cidade João Orlandi Pagliusi o local conhecido como Recinto/Centro de Exposições do Município 
e da providências”. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e 
Redação para apreciação e elaboração de pareceres.

Expediente encaminhado por diversos
Ofício n.º 1837/2019 – EC/GAB do Deputado Estadual Edmir Chedid: informando a 
resposta recebida pelo envio do pedido de destinação de verbas para asfaltamento da Estrada 
Municipal que dá acesso ao bairro dos Nogueiras e dos Moraes. Deliberação da Presidência: Para 
conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício da senhora Juíza da Segunda Vara da Comarca de Socorro: solicitando a divulgação 
do projeto “Paternidade Responsável”. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos 
senhores Vereadores;
Ofício n.º 19/2019 da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Socorro: 
agradecendo pela autorização do uso do Plenário da Câmara Municipal em reunião com engenheiros 
da região em 28 de setembro próximo passado.  Deliberação da Presidência: Para conhecimento 
dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 240/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: informando, em 
resposta ao Requerimento n.º 79/2019 de autoria conjunta de todos os Vereadores, a existência de 
psicólogo judiciário na Comarca de Socorro e a impossibilidade de nomeação de novos candidatos.  
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores.

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Parecer n.º 92/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: manifestação 
favorável à Moção n.º 09/2019 da Câmara Municipal de Serra Negra que apela ao Governo do 
Estado de São Paulo para que sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos financeiros do 
DADETUR.  Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Parecer n.º 91/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: manifestação favorável 
à Moção n.º 10/2019 da Câmara Municipal de Serra Negra que apela ao Governo do Estado de São 
Paulo para que sejam reavaliados e revistos os critérios para determinar a quantidade de vacinas 
antirrábicas para animais de pequeno porte que o Centro de Distribuição Logístico do Estado de 
São Paulo vem encaminhando aos municípios. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Parecer n.º 93/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: manifestação 
favorável à Moção n.º 11/2019 da Câmara Municipal de Serra Negra que apela ao Governo Federal 
para que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos seja mantida como empresa pública. 
Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Parecer n.º 94/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: manifestação 
favorável à Moção n.º 12/2019 da Câmara Municipal de Serra Negra que apela para que as matérias 
legislativas e outras medidas que envolva o “Postalis” (plano de previdência dos funcionários dos 
Correios) possam merecer a atenção e o comprometimento das estruturas políticas federais. 
Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Ofício n.º 03/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento: solicitando a 
convocação de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei n.º 60/2019 que “estima a receita 
e fixa a despesa do município para o exercício de 2020”. Deliberação da Presidência: Atenda-se o 
solicitado. Informo os senhores Vereadores que a Audiência Pública solicitada foi designada para o 
dia 30/10/2019 às 18h nesta Câmara Municipal;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2019 da Comissão Permanente de Justiça e 
Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento: dispõe sobre aprovação 
do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto as contas da Prefeitura 
Municipal no exercício de 2017. Deliberação da Presidência: Projeto antecipadamente instruído 
com pareceres das Comissões Permanentes. Encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e 
votação;
Projeto de Lei n.º 63/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: estabelece o agendamento 
telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiência, previamente 
cadastrados nas Unidades de Saúde do município. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Justiça e Redação, à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde 
e Assistência Social e à Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania para apreciação 
e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 64/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: assegura às pessoas com 
deficiência visual o direito de receber as correspondências oficiais do poder público municipal 
confeccionadas em braile. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente 
de Justiça e Redação, à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social 
e à Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania para apreciação e elaboração de 
pareceres;
Pedido de Informação n.º 32/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informações 
sobre regulamentação da Lei n.º 4.111/2017.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor 
Prefeito o presente expediente;
Requerimento da Vereadora Edeli De Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto: n.º 
112/2019, requerendo que seja constado em ata um Voto de Congratulação aos artistas, Vânia 
Cardoso e Dr. José Benedito Ferreira, pela realização da Exposição de Arte Sacra “Dois olhares 
sobre o sagrado”, que ocorre entre 04-10-2019 e 25-10-2019 no Palácio das Águias. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 113/2019, solicitando a consignação 
em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: Benedito de Moraes, ocorrido em 04 
de outubro de 2019; Uilson Cezario Leite, ocorrido em 04 de outubro de 2019; Oswaldo Eugenio 
dos Santos, ocorrido em 04 de outubro de 2019; José Preto de Godoy Netto, ocorrido em 05 
de outubro de 2019; Flávio Gobetti, ocorrido em 05 de outubro de 2019; João Pires Cardoso, 
ocorrido em 07 de outubro de 2019; Regis Leonardo Bonetti, ocorrido em 08 de outubro de 
2019; Therezinha Celeste Oragio Machado, ocorrido em 10 de outubro de 2019; Olivio Rozante, 
ocorrido em 11 de outubro de 2019; Maria Fernandes de Godoy, ocorrido em 11 de outubro de 
2019; João Thimoteo de Toledo, ocorrido em 13 de outubro de 2019; Maria de Lourdes de Souza 
Vasconcelos, ocorrido em 13 de outubro de 2019; José Carlos Alves, ocorrido em 13 de outubro 
de 2019; Simone Gollo Ayres Ferraz, ocorrido em 13 de outubro de 2019; Irineu Granconato, 
ocorrido em 13 de outubro de 2019; Geraldo Borges, ocorrido em 14 de outubro de 2019; Maria 
Elza de Toledo Tozzi, ocorrido em 15 de outubro de 2019; Izilda Zanesco, ocorrido em 15 de 
outubro de 2019; e José Ferreira, ocorrido em 15 de outubro de 2019. Deliberação do senhor 
Presidente: atenda-se;
Requerimentos do Vereador José Carlos Tonelli: n.ºs 111/2019 e 114/2019, requerendo 
sejam justificadas suas ausências nas Sessões Ordinárias de 07 e 21/10/2019, conforme atestados 
anexos. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Indicações da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida ao Senhor Prefeito: 
nº 214/2019, indicando criar mais vagas para estacionamento de motocicletas na cidade, 
principalmente nas áreas de Zona Azul; nº 215/2019, indicando construir uma área de lazer com 
playground e academia ao ar livre na praça que está sendo construída no Bairro Rio do Peixe; nº 
216/2019, indicando a reforma interna do prédio que abriga a Biblioteca Pública Municipal; e nº 
217/2019, indicando a aquisição de um bebedouro de água e eletrodomésticos para equipar a 
cozinha da Biblioteca Pública Municipal; 

Indicação do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 218/2019, indicando 
alterar para sentido único o tráfego na Rua Capitão Hermelindo de Souza Araújo, no Bairro Jardim 
Araújo. 
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

HOMENAGENS
- Entrega de votos de congratulações ao Clube dos Amigos da Leitura, pelo trabalho desenvolvido 
neste município, conforme Requerimento n.º 100/2019, da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de 
Almeida de Souza Pinto, aos seguintes homenageados: Letícia P. de Freitas Peres; Maria Clara M. B. 
de Morais; Derik Almeida; Letícia de Francisco Toledo; e Lucas Leite;
- Entrega do voto de congratulações aos representantes da Guarda Civil Municipal pela excelência 
no trabalho desenvolvido e especialmente pelo pronto atendimento prestado, conforme Requeri-
mento n.º 105/2019, do vereador João Pinhoni Neto, aos seguintes homenageados: Secretário Mu-
nicipal de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, senhor Willhams Pereira de Morais; Comandante 
da Guarda Civil Municipal, senhor Osvaldo Brolezzi.

ORDEM DO DIA
Em 1ª discussão e votação

Projeto de Lei n.º 57/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida: denomina 
logradouro público como Rua Terezinha Pereira Maluf. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 58/2019 do Vereador José Carlos Tonelli: denomina logradouro público 
como Avenida Antonio Benatti. Deliberação do Plenário: aprovado por seis votos favoráveis e um 
contrário;
Projeto de Lei n.º 59/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: denomina as ruas do 
Loteamento San Pietro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 61/2019 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de Termo de Convênio 
entre o Município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a 
locação de imóvel situado na Rua Gen. Bertoldo Klinger, nº 12/22, para sediar a Primeira e Segunda 
Vara desta Comarca, durante o período de reforma do prédio Fórum, situado na Praça Nove de 
Julho. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Tribuna Livre
Fizeram uso da palavra nos termos do artigo 298 do Regimento Interno desta Casa: 
1 - senhora Therezinha Gollo Dantas para falar sobre ‘Jubileu da APAMPESP e Permanência do 
Professor Aposentado na manutenção da verba de Ensino’;
2 - senhora Vilma de Oliveira Santos Simões, representando a PASTORAL DA CRIANÇA DE 
SOCORRO, para apresentação da Campanha “Zero Violência, 100% Ternura” e do “Pacto de 
Ternura”, campanhas realizadas pela Pastoral da Criança em âmbito continental.

Moção n.º 06/2019 de autoria conjunta de todos os vereadores: manifestando apoio à 
tramitação das PEC’s 15/2015 e 65/2019. Deliberação do plenário: acatada por unanimidade.

1ª Sessão Extraordinária de 21 de outubro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, 
José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos 
Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini. Ausência justificada: vereador José Carlos Tonelli.

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei n.º 57/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida: denomina 
logradouro público como Rua Terezinha Pereira Maluf. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 58/2019 do Vereador José Carlos Tonelli: denomina logradouro público 
como Avenida Antonio Benatti. Deliberação do Plenário: aprovado por seis votos favoráveis e um 
contrário;
Projeto de Lei n.º 59/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: denomina as ruas do 
Loteamento San Pietro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 61/2019 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de Termo de Convênio 
entre o Município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a 
locação de imóvel situado na Rua Gen. Bertoldo Klinger, nº 12/22, para sediar a Primeira e Segunda 
Vara desta Comarca, durante o período de reforma do prédio Fórum, situado na Praça Nove de 
Julho. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

2ª Sessão Extraordinária de 21 de outubro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, 
José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos 
Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini. Ausência justificada: vereador José Carlos Tonelli.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2019 das Comissões de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento: dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, quanto às contas da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2017. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete do Conselheiro Robson Marinho 
P A R E C E R

TC-006730.989.16-7 – Contas anuais
Prefeitura Municipal: Socorro.
Exercício: 2017.
Assunto: Prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do 
Município.
Prefeito: André Eduardo Bozola de Souza Pinto. 
Períodos: (01-01-17 a 01-10-17) e (24-10-17 a 31-12-17) .
Substituto Legal: Vice-Prefeito – Edelson Cabral Teves 
Períodos: (02-10-17 a 23-10-17).
Advogados: Rodrigo Francisco Cabral Teves (OAB/SP nº 235.911), José Ricardo Custódio da Silva 
(OAB/SP nº 264.664) e outros.
Procurador do Ministério Público de Contas: José Mendes Neto
EMENTA: CONTAS DE PRFEITURA MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DOS 
PRINCIPAIS ÍNDICES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, PARECER FAVORÁVEL.
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, Relator, e dos 
Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Dimas Ramalho. A E. 2ª Câmara, em sessão 
de 23 de julho de 2019, decidiu emitir parecer favorável, à aprovação das contas prestadas pela 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, reativas ao exercício de 2017, exceção feita os atos 
porventura pendentes de apreciação por este Tribunal, com recomendações.
Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: Aplicação no Ensino: 
27,69%; Recursos do FUNDEB aplicados no exercício: 100,00%; Aplicação na Valorização do 
Magistério: 84,95%; Despesas com Pessoal e Reflexo: 47,56%;  Aplicação na Saúde: 28,01%; Execução 
Orçamentária: superávit 0,04%.
Determinou, por fim, o arquivamento definitivo de eventuais expedientes eletrônicos referenciados, 
ficando, também autorizado o arquivamento, quando oportuno, do presente processo.  
Publique-se e, quando oportuno, arquive-se.
São Paulo, 23 de julho de 2019.
RENATO MARTINS COSTA  - Presidente 
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - Relator

Decreto Legislativo n.º 03/2019
 “Dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
quanto às contas da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2017”
JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCOR-
RO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1° - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – eTC-
6730.989.16-7, favorável a aprovação das contas, com recomendações, da Prefeitura de Socorro, 
relativas ao exercício de 2017.
Parágrafo único – A aprovação a que se refere o caput do artigo 1o não alcança os atos pendentes 
de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as advertências consignadas no 
voto do relator.
Artigo 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2019.
João Pinhoni Neto-Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o contido nos autos, em especial o julgamento levado a efeito pela Comissão 
Permanente de Licitação/2019, considerando regular o procedimento relativo a esta licitação e em 
cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO o objeto do PROCESSO 
Nº 10/2019/CMES - CONVITE Nº 03/2019 referente à contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de pintura da área interna da Câmara Municipal, sendo as salas, 
garagem, rampa, plenário (paredes, tetos, portas, divisórias e ferragens), incluindo o fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, à empresa Luís Antônio Marques (MEI) CNPJ 
n.º 20.362.384/0001-08, ao menor preço global, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 
duzentos reais).
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 24 de Outubro de 2019.
João Pinhoni Neto-Presidente da Câmara Municipal

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, na conformidade dos artigos 
290, I, 292 e 294 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convida a população socorrense para 
participar da Audiência Pública a se realizar no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 18h, 
na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito à Rua XV de Novembro n.º 18, para análise do 
Projeto de Lei n.º 60/2019, do senhor Prefeito, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
de Socorro para o Exercício de 2020.”
O projeto na íntegra encontra-se à disposição da população na Secretaria da Câmara e/ou site 
www.camarasocorro.sp.gov.br.  
João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara Municipal

ERRATA
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, vem por meio deste, tornar público 
que compulsando os autos do PROCESSO 064/2019 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 039/2019 com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 para o Registro de preços para Aquisição 
de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência, firmada em 09/10/2019, devidamente publicada no 
Jornal Oficial de Socorro, página 03 de 18/10/2019, verificou-se que constou equivocadamente o nº de Registro 
de Produto dos itens 34 e 60, para a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, 
devendo ser retificado os números de registro, conforme segue: 

Onde –se lê:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

34. 70.000 COMPRIMIDO Nitrazepam 5mg Nitrapan – Cristália – 
1.0298.0243.0033-5 R$ 0,1250 R$ 8.750,00

60. 50 AMPOLA
Cloridrato de 

Tramadol solução 
injetável 50mg/ml

Tramadon – Cristália- 
1.0298.0226.016-4 R$ 1,8000 R$ 90,00

Leia-se:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

34. 70.000 COMPRIMIDO Nitrazepam 5mg Nitrapan – Cristália – 
1.0298.0243.003-5 R$ 0,1250 R$ 8.750,00

60. 50 AMPOLA
Cloridrato de 

Tramadol solução 
injetável 50mg/ml

Tramadon – Cristália- 
1.0298.0261.020-3 R$ 1,8000 R$ 90,00

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação.
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