
ANO XIV - N° 604 - Distribuição Gratuita Socorro, 31 de janeiro de 2020www.socorro.sp.gov.br

Museu de Socorro sedia a exposição 
“Duas Rodas e Uma Nação” até 1º de março

O Museu Municipal da Estância “Dr. 
João Baptista Gomes Ferraz” está se-
diando a exposição “Duas Rodas e Uma 
Nação” até o dia 1º de março. A aber-
tura da exposição aconteceu no sábado 
(25/01), com a presença de autoridades 
locais, representantes do segmento tu-
rístico e entusiastas do motociclismo.

A exposição, que tem organização 
conjunta da Prefeitura de Socorro e 
Motostory, faz parte da programação 
do projeto “Socorro Destino Duas Ro-
das”, que divulga a cidade como destino 
turístico para ciclistas e motociclistas.

Relevantes e raras motocicletas do 
acervo do Moto Classic Museum estão 
em exposição, assim como da Rema-
za Collection e a Triumph Type H de 
1915 da TecMoto, além de inúmeros 
documentos originais e itens de mobi-
liarium retratando 120 anos de moto-
ciclismo brasileiro.

Durante o período da exposição, o 
Museu de Socorro funcionará de ter-
ça a domingo, das 9h às 17h. A entrada 
é gratuita e livre para todas as idades. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3895-8344.

Encerramento do Festival Esportivo de Verão 
terá participação do ex-jogador Alex Silva

Com início no dia 02 de janeiro, o 
Festival Esportivo de Verão 2020 está 
chegando ao final. O encerramento 
do evento vai acontecer no domingo 
(02/02), com três atividades: Corrida 
5km, Campeonato de Skate e Futsal 
com a participação de Alex Silva, ex-jo-
gador da seleção brasileira de futebol 
masculino – com a qual foi campeão da 
Copa América em 2007 e medalhista 
de bronze nas Olimpíadas de Pequim 
em 2008 – e tricampeão brasileiro 
pelo São Paulo Futebol Clube.

Segundo o diretor do Departamen-
to de Esportes, Lazer e Juventude da 
Prefeitura de Socorro, Carlos Henri-
que de Oliveira Santos, cerca de 4.500 

pessoas participaram do Festival Es-
portivo de Verão, que ofereceu cerca 
de 420 atividades físicas e esportivas 
gratuitas no Centro de Exposições 
“João Orlandi Pagliusi”, com apoio 
das academias, profissionais e equipes 
da cidade: 2Life, CT Over, Clube XV 
de Agosto, GWR, Corporales, Letícia 
Mantovani Martinez Pilates, Os Kale-
jados, Spaço Dançar Art, Equipe Sette, 
Correria, Winner Tennis Center, Re-
canto do Tenista, Rolimanos e profes-
sores do Departamento de Esportes.

A programação completa do Festi-
val Esportivo de Verão está disponível 
no endereço: http://www.socorro.sp.
gov.br/festivalesportivo.

Empresários de Itupeva realizam visita 
técnica ao município de Socorro

A cidade de Socorro recebeu na úl-
tima quarta, 29 de Janeiro, a primeira 
visita técnica do ano. Organizada pelo 
SEBRAE de Jundiaí a visita técnica com-
posta por empresários do segmento 
turístico da cidade de Itupeva SP, veio 
a Socorro para conhecer o trabalho de 
governança do turismo.

No período da manhã, foram recep-
cionados no Hotel Fazenda Campo dos 
Sonhos pelo empresário José Fernandes 
onde o mesmo falou sobre os trabalhos 
realizados em prol ao desenvolvimento 
turístico da cidade de Socorro.

Na sequência, o grupo se reuniu 

na Sala dos Conselhos “Vivaldo Lopes 
Martins” onde o Secretário de Turismo 
Acácio Zavanella, a chefe de turismo 
Deise Formagio e assistente administra-
tiva da ASTUR (Associação de Turismo 
da Estância de Socorro) Elizandra B. de 
Godoy puderam repassar ao grupo um 
pouco da experiência turística da cida-
de, enfatizando a parceria entre o poder 
público e iniciativa privada através das 
entidades: ASTUR, COMTUR e ACE.

Para encerrar a visita o grupo tam-
bém visitou a Exposição dos 120 anos 
do Motociclismo do Brasil “Duas Rodas 
e Uma Nação”, no Museu Municipal.
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PORTARIAS .............................................................

PORTARIA Nº 8560/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Fica designado junto à Casa da Agricultura de Socorro, os servidor (es) municipal (is) 
abaixo relacionado (s), sem prejuízo de seus direitos, vantagens e obrigações, para trabalhar na execução 
das atividades previstas no Convênio “SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL – CIDADANIA NO CAMPO” celebrado entre a Municipalidade e a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; conforme abaixo:

NOME RG QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Paulo Eduardo Lorensini 11228250-7 Engenheiro
Romulo Zanesco 3289068-3 Medico Veterinário
Alexandre Moreira Souza 23597681-7 Técnico Agropecuário

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de janeiro de 2020.

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 

EDUCAÇÃO ............................................................

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO 
DE BOLSAS DE ESTUDO - 2020

A Comissão nomeada pela Portaria nº 8515/2019, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006 e suas 
alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de docu-
mentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 18 (dezoito) bolsas para o curso de administração e 
10 bolsas para o curso de Pedagogia, correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na 
Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:

Manutenção de 12 (doze) bolsas ADMINISTRAÇÃO:
Nº Nome Classificação

01 ISABELA VALDEZ CORREA DOS SANTOS 0,1746

02 JULIA FERNANDA DE SOUZA VEDOVOTTO 0,2428

03 LETICIA MOREIRA VASCONCELLOS 0,2717

04 BIANCA DE MORAES 0,2932

05 ISABELA CRISTINA QUERUBIM DE HARO 0,3014

06 LARISSA GIANOTI GODOI 0,4359

07 TANIA DE SOUZA PINTO 0,4543

08 WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS 0,5289

09 ALESSANDRA DA SILVA SOARES 0,5382

10 JOSE TADEU APOCALYPSE 0,6757

11 BIANCA PEREIRA PAES DA ROCHA 0,6771

12 DAYANNE JHULLY DE OLIVEIRA JAMELLI 0,7229

A concessão de 06 (seis) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 06 da 
relação abaixo:

Nº Nome Classificação

1 NADIA ROSTIROLLA SERAGIOTO 0,2007

2 ISABELA BARBOSA FERREIRA 0,2367

3 JENIFER AGATA ALVES 0,2491

4 LUCIMARA FAVERO REZENDE 0,2870

5 RODRIGO BUENO DE LIMA 0,2990

6 AMANDA DE OLIVEIRA DOMINGUES 0,4254

7 IAGO PEREIRA DE LUNA 0,4256

8 RAISSA CRISTINA DOS SANTOS ROSA 0,4853

9 MONISE CAROLINE DE OLIVEIRA 0,5161

10 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 0,5741

11 FELIPE AUGUSTO ROSA CAMARGO 0,5777

12 ADRIANO PINTO 0,6483

Manutenção de (seis) bolsas PEDAGOGIA:

Nº Nome Classificação

01 SARA MARIA TALITA FERREIRA 0,1116

02 TATIANE DE SOUZA PINTO 0,1674

03 CHAENE IZOLA FABRI 0,2377

04 ANDRESSA PAULINA VITOR 0,2553

05 TAINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 0,2690

06 AMANDA APARECIDA DE MORAES 0,3349

A concessão de 04 (quatro) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 04 da 
relação abaixo:

Nº Nome Classificação

1 VIVIANE DE OLIVEIRA MELO ARAUJO 0,1775

2 LAUREN GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS 0,2183

3 DANIELA SILVIA PEREIRA MAZIERO 0,2990

4 LIVIA CAROLINE SOUZA DE FACCIO 0,4625

5 FERNANDA CRISTINA BOZER RAMOS 0,5052

6 NADIA RAISSA VICENTINI 0,6762

Socorro, 24 de janeiro de 2020.

Flavia Maria T. Beneduzzi - Presidente da Comissão
Airton Benedito D. de Souza - Membro
Patricia Ap. Oliani de Toledo - Membro
Maria Estela Ferreira Dias - Membro

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

PROCESSO 001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos e afins, conforme especifica-

ções constantes no Termo de Referência do Edital

VEDOVOTO E VILLIBOR LTDA - ME

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

13. 50 Peça
Chave contatora de potencia tripolar 220v/32a c/ ten-
são nominal de 660v/60hz. Certificado com a marca de 
conformidade - inmetro

JNG R$ 52,19

15. 30 Peça
Chave contatora de potencia tripolar 220v/60a c/ ten-
são nominal de 660v/60hz. Certificado com a marca de 
conformidade - inmetro

JNG R$ 94,00

21. 600 Unidade

Lâmpada compacta fluorescente, potencia de 20w e 
tensão nominal de 127 v; base e27, fluxo luminoso 
(lm) mínimo 1040 lm; eficiência luminosa mínima de 
52lm/w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 78; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Osram R$ 6,70

22. 700 Unidade

Lâmpada compacta fluorescente, potencia de 20w e 
tensão nominal de 220 v; base e27, fluxo luminoso 
(lm) mínimo 1040 lm; eficiência luminosa mínima de 
52lm/w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 78; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Osram R$ 6,70

25. 120 Conjunto

Reator interno vapor de sódio 70w/220v 60 hz fator 
de potência >/0,95, máximo de perda 14w, com cer-
tificação do inmetro + lâmpada tubular de sódio de 
70w/220w, fluxo luminoso mínimo de 6600 lm, eficiên-
cia luminosa mínima de 94lm/w, vida mediana mínima 
de 28000 horas, certificação do inmetro.

Philips R$ 30,00

26. 120 Conjunto

Reator externo vapor de sódio 150w/220v 60 hz fator 
de potência >/0,92, máximo de perda 25w com certi-
ficação do inmetro + lâmpada tubular vapor de sódio 
de 150w/220v, fluxo luminoso mínimo de 33200 lm, 
eficiência luminosa mínima de 128 lm/w, vida mediana 
mínima de 32000 horas, certificada  pelo inmentro.

Philips R$ 37,00

27. 60 Unidade

Projetor em alumínio estampado, laterais em chapa pin-
tada em epóxi cinza; para lâmpada tubular vapor metáli-
co 1000w, com receptáculo pesado de porcelana rosca 
e27 + rabicho para ligação elétrica em cabo pp com 
capacidade de suportar temperaturas acima de 150º

Neo sat R$ 61,70

30. 500 Metro

Cabo flexível de cobre; 25 mm, 450/750 v preto, condu-
tor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 
21 de acordoamento, isolado em composto termo-
plástico polivinilico(pvc) tipo bh, característica de não 
propagação e auto extinção do fogo, classe térmica 70°. 
Produto certificado com a marca de conformidade- in-
metro, norma aplicável: nbr nm 247-3 (antiga nbr 6148).

Sil R$ 8,54

32. 600 Metro
Cabo multiplex (quadruplex) de aluminio 25 mm - 
cabo eletrico; capa plastica antichama; tensão de iso-
lamento de 1 kv, na cor preta, formação 3x1x25+25

Neo 
Aluminio R$ 7,62

33. 1000 Unidade

Lampada compacta fluorescente, potência de 34  w 
e tensão nominal de 220 v; base e-27, fluxo luminoso 
(im) mínimo 1890 im; eficiência luminosa mínima de 
58im\w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 80; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Philips R$ 13,10

34. 600 Unidade

Lampada compacta fluorescente, potência de 45 w e 
tensão nominal de 220 v; base e-27, fluxo luminoso 
(im) mínimo 2400 im; eficiência luminosa mínima de 
58im\w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 80; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Philips R$ 18,00

35. 500 Unidade

Lampada compacta fluorescente, potência de 58 w e 
tensão nominal de 220 v; base e-40, fluxo luminoso 
(im) mínimo 3400 im; eficiência luminosa mínima de 
58im\w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 80; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

G ligth R$ 29,90

TRIBUTOS ...............................................................

EDITAL Nº 05/2020 - TRIBUTOS
O Departamento Tributos da Prefeitura Municipal de Socorro, Estado de São Paulo, em cumprimento aos 
dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso III 
e Artigo 293 Inciso III, faz saber através do presente EDITAL, conforme relação abaixo, os lançamentos de 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício 2020, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do 
referido lançamento. 
FAZ saber ainda, que os contribuintes e/ou proprietários relacionados, que porventura não tenham recebido a 
notificação de lançamento (carnê) para pagamento via postal, terão o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar 
da publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS (CARNÊS) no Centro 
Administrativo “Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura de Socorro, sito a Avenida José Maria de Faria, 71, Bairro 
do Salto, Socorro/SP, as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais até o dia 20/02/2020.
E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de janeiro de 2020.

Denise B. Mazeto Valdo
Diretora do Departamento de Tributos

INSCRIÇÃO RESPONSÁVEL ENDEREÇO EXERCÍCIO PROCESSO
01-11-007-0600-001 Ana Paula Maziero Cordoba Estrada Bairro da Lagoa, Lagoa 2020 20293/2019
01-10-001-0760-001 João Floriano Vaz Estrada das Catanheiras, Bairro dos Rubins 2020 10557/2019
01-06-020-0285-001 Douglas Alexandre Zeferino Estrada sem denominação, Livramento 2020 16326/2018
01-04-027-0329-001 Ana Lucia de Godoi Campos Rua sem denominação, Cubas 2020 1401/2020

01-08-002-2861-001 Fabiola Aparecida Ferreira de Listra Estrada sem denominação Inicia-se na Estrada 
Joaquim de Souza Siqueira, Oratório 2020 12408/2019

01-06-007-0200-001 Mauro Antonio Magriani Mies Rodovia Dr. Octavio de Oliveira Santos, Livramento 2020 1572/2020
01-06-007-0200-002 Mauro Antonio Magriani Mies Rodovia Dr. Octavio de Oliveira Santos, Livramento 2020 1572/2020
01-10-016-1340-001 Fatima Aparecida Ferreira Rua sem denominação, Rubins 2020 1776/2020
01-10-016-1185-001 Jefferson Biato de Castro Estrada das Catanheiras, Bairro dos Rubins 2020 1582/2020
01-10-016-1355-001 Antonio Carlos Gonçalves Rua sem denominação, Rubins 2020 1965/2020
01-04-061-0162-001 Marcos Vinicius Amorim dos Santos Rua do Sossego, Lavras de Cima 2020 1636/2020
01-03-169-0113-001 Regina Artioli Pinto Rua José Modesto da Silva, Salone 2020 1797/2020
01-03-150-0270-001 Humberto Assoni Rua Saturnino Vaz de Lima, Pereiras 2020 1792/2020
01-04-061-0705-001 Dirceu Aparecido de Moraes Rodovia José Vicente Lomonico, Lavras do Meio 2020 1755/2020
01-06-019-2608-001 Milton de Souza Estrada Bairro do Livramento 2020 1750/2020

01-04-203-1217-001 José Veran do Nascimento Rua sem denominação (inicia-se na Rua José 
Fernandes de Souza) Lavras de Baixo 2020 1906/2020

01-04-059-0662-001 Jurandir de Faria Rua das Oliveiras, Lavras de Baixo 2020 1241/2020

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS .......................

CONVOCAÇÃO
PROCESSO Nº 074/2019 - CONCORRÊNCIA No 003/2019
OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA PARA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO.
A Comissão Especial de Licitações, considerando o encerramento das diligências de análise técnica dos 
documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes do presente certame e sanadas 
todas as dúvidas e questionamento referente à fase de abertura do envelope nº 02-habilitação, vem 
através deste, CONVOCAR a empresa Consorcio Ilumina Socorro através da empresa Líder 
Tecnoluz Eletricidade Ltda  e da empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda e a empresa 
FM RODRIGUES & CIA LTDA, a comparecer na Sessão Pública, agendada para o dia 03/02/2020 às 
9h30min, na sala da Supervisão de Licitação, sito à Avenida José Maria de Faria, nº71, Bairro Salto, Socorro/SP, 
visando informar o resultado da diligência e continuidade dos trabalhos. Socorro, 30 de janeiro de 2020. 
Dênis Constantini - Presidente da Comissão de Licitação. 
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37. 2000 Unidade
Lampada fluorescente tubular, potência de 40 w; tem-
peratura de cor minimo de 5500k; fluxo luminoso 
mínimo de 2650 im; irc minimo de 80; vida mediana 
mínima de 12000 horas, com certificação do inmetro.

Osram R$ 4,59

38. 150 Unidade
Reator interno para lampadas vapor de sódio 
150w/220v, 60hz fator de potência >/0,95, maximo de 
perda 18w, com certificação do inmetro.

Philips R$ 33,00

39. 150 Unidade
Reator interno para lampadas vapor de sódio 
250w/220v, 60hz fator de potência >/0,95, maximo de 
perda 24w, com certificação do inmetro

Philips R$ 35,00

42. 600 Unidade

Lâmpada compacta fluorescente, potencia de 25w e 
tensão nominal de 127 v; base e27, fluxo luminoso 
(lm) mínimo 1650 lm; eficiência luminosa mínima de 
58lm/w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 78; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Osram R$ 6,70

43. 500 Unidade

Lâmpada compacta fluorescente, potencia de 25w e 
tensão nominal de 220 v; base e27, fluxo luminoso 
(lm) mínimo 1650 lm; eficiência luminosa mínima de 
58lm/w; temperatura de cor mínima de 6500 k; irc 78; 
vida mediana mínima de 8000 horas. Com certificação 
do inmetro.

Osram R$ 6,70

46. 600 Unidade
Lâmpada tubular de led potência de 18w com certi-
ficado inmetro Ourolux R$ 10,20

INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA – EIRELI - ME

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

02.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

500 Metro

Cabo flexível de cobre; 2,5 mm, 450/750v, azul, condu-
tor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 
21 de encordoamento,isolado em composto termo-
plástico polivinílico (pvc) tipo bh, característica de não-
-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 
70°c. Produto certificado com a marca de conformi-
dade - inmetro, norma aplicável: nbr nm 247-3 (antiga 
nbr 6148)

INDUSFLEX R$ 0,79

03.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

500 Metro

Cabo flexível de cobre; 16,00 mm, 450/750v, azul, 
condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, 
classe 21 de encordoamento,isolado em composto ter-
moplástico polivinílico (pvc) tipo bh, característica de 
não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 
70°c. Produto certificado com a marca de conformi-
dade - inmetro, norma aplicável: nbr nm 247-3 (antiga 
nbr 6148)

INDUSFLEX R$ 5,19

04.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

500 Metro

Cordão flexível paralelo, branco, 2 x 1,00 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 0,75

05.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

600 Metro

Cordão flexível paralelo, branco, 2 x 1,5 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 1,07

06.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

1000 Metro

Cordão flexível paralelo, branco, 2 x 2,5 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 1,69

07.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

600 Metro

Cordão flexível paralelo, branco, 2 x 4,00 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 2,69

08.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

600 Metro

Cordão flexível torcido, branco, 2 x 2,5 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 1,80

09.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

1000 Metro

Cordão flexível torçido, branco, 2 x 4,00 mm, tensão 
nominal mínimo de  300 v,  condutor de fios de cobre 
eletrolítico, classe de encordoamento 4, têmpera mole, 
isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc). 
Classe térmica 70ºc. Certificado com a marca de con-
formidade - inmetro, norma aplicável: nbr 13249

INDUSFLEX R$ 2,99

31.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

500 Metro

Cabo flexível de cobre; 16,00 mm, 450/750 v preto, 
condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, 
classe 21 de acordoamento, isolado em composto ter-
moplástico polivinilico (pvc) tipo bh, característica de 
não propagação e auto extinção do fogo, classe térmica 
70°. Produto certificado com a marca de conformidade 
- inmetro, norma aplicável: nbr nm 247-3 (antiga nbr 
6148).

INDUSFLEX R$ 5,19

45. 700 Unidade Lâmpada tubular de led potência de 9w com certificado 
inmetro

ELGIN – 
10W R$ 8,89

R. D. VELANI ELÉTRICA - EPP
ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
10.

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA ME/
EPP

1000 Metro
Cabo par trançado (cabo utp); sem blindagem; 24 awg 
categoria 5e, 4 pares; taxa de transmissao 100 mb/ps; 
norma eia/tia 568-a/b

ELGIN R$ 0,70

11.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

600 Metro
Cabo multiplex (quadriplex) aluminio 16mm² - cabo 
eletrico; capa plastica anti-chama; tensao de isoalmento 
de 1 kv; na cor preta, formação 3x1x16+16.

AERIS R$ 5,06

12.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

50 Peça
Chave contatora de potencia tripolar 220v/16a c/ ten-
são nominal de 660v/60hz-. Certificado com a marca 
de conformidade - inmetro

SOPRANO R$ 38,00

23.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

200 Unidade
Lâmpada incandescente 60w/127v, acabamento claro, 
fluxo luminoso mínimo de 864 lm e vida mediana míni-
ma de 750 horas, com certificação do inmetro.

AVANT R$ 2,55

24.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

200 Unidade
Lâmpada incandescente 60w/220v, acabamento claro, 
fluxo luminoso mínimo de 715 lm e vida mediana míni-
ma de 1000 horas, com certificação do inmetro.

AVANT R$ 2,55

36.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/

EPP

300 Unidade
Lampada fluorescente tubular, potência de 20 w; fluxo 
luminoso 1150, temperatura de cor minimo de 5500k; 
irc minimo de 80; vida mediana mínima de 7500 horas, 
com certificação do inmetro.

GE R$ 4,85

V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP
ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
14.

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP
30 Peça

Chave contatora de potencia tripolar 220v/40a c/ 
tensão nominal de 660v/60hz-. Certificado com a 
marca de conformidade - inmetro

LUKMA R$ 85,00

40.
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP

80 Unidade
Contatora tripolar 2na+2nf16a/500v c/ tensão no-
minal na bobina de 127v/60hz. Certificado com a 
marca de conformidade - inmetro

LUKMA R$ 44,50

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

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura 
visando a “Revitalização do Caminho Turístico do Rio do Peixe-2ª Etapa - Estrada Municipal do Bairro do Rio do 
Peixe”, com fornecimento de materiais, através do convênio nº 127/2017 ST-DADE, firmado entre o Município 
de Socorro e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Turismo/Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. Decorrido o prazo recursal sem apresentação de quaisquer recursos e /ou impugnações, aos vinte e 
sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, foi agendada para o dia 29/01/2020 às 09h30min a sessão 
de abertura dos envelopes de nº 02 – proposta, conforme documentos anexos no processo. Aos vinte e nove 
dias do mês de janeiro do corrente ano, procedeu-se à abertura da sessão, para o julgamento do envelope de 
nº 02 – proposta do presente procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações.  
Procedendo a abertura dos envelopes de nº 02 – proposta, sendo que após análise e após solucionadas todas 
as dúvidas e questionamentos inerentes ao processo, tendo em vista que o objeto estava em conformidade 
com o solicitado no edital e levando-se em conta, exclusivamente o critério de menor preço global a Comissão 
Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para a empresa: Y.F.C. CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, pelo valor global de R$ 1.153.279,40 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Três Mil Duzentos e Setenta 
e Nove Reais e Quarenta Centavos). A Presidente da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro deu por encerrada a presente sessão, concedendo ao licitante ausente o prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. A ata na íntegra 
encontra-se disponível no site da municipalidade: www.socorro.sp.gov.br – licitações aberta – Atas. Socorro, 29 
de janeiro de 2020. Nicole Toledo - Presidente da Comissão.

EXTRATO TRIMESTRAL JANEIRO DE 2020
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 
originada do PROCESSO 064/2019/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 039/2019, para 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. 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, 30 de janeiro de 2020.

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

Anafranil SR – Novartis/ Sandoz 
– 1.0068.0061.001-0

 
 

R$     14,3000 
32. 10.000 COMPRIMIDO Cloridrato de Clomipramina 

SR 75MG
Cutenox – Mylan – 
1.8830.0021.002-0

 
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 – 
1.0298.0243.003-5 R$       0,1250

36. 20.000 COMPRIMIDO Fenobarbital 100mg Longatil – Cristália – 
1.0298.0226.013-1 R$       0,1100

46. 300 FRASCO Cloridrato de 
Clorpromazina 4% gotas

Fenocris – Cristália – 
1.0298.0016.012-1 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- 
1.0298.0261.020-3 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.
 

20.000
 

COMPRIMIDO
Cloridrato de Metilfenidato 

10mg 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 

EXTRATO 2ª 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, 30 de janeiro de 2020.



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 2ª 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, 30 de janeiro de 2020.
 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 VALOR 
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 V A L O R 
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 V A L O R 

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 V A L O R 
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 V A L O R 
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

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
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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 MARCA/ 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 MARCA/ 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 V A L O R 

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 V A L O R 
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 V A L O R 

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 V A L O R 

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 V A L O R 

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 V A L O R 

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 V A L O R 

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 V A L O R 
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 V A L O R 

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 V A L O R 

UNITÁRIO
33.1 70 par Perneira de raspa natural semi acabada com tiras e 

fivelas para sustentação GOMES CA-10418 R$ 20,98

LOTE 36
ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA/ CA V A L O R 

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 V A L O R 
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 V A L O R 

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 V A L O R 
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
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LOTE 23

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

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 V A L O R 

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 V A L O R 

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 3ª 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, 30 de janeiro de 2020.

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

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 
originada do PROCESSO 015/2019 - 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 3ª 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, 30 de janeiro 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 3ª 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, 30 de janeiro 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

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
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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 ADVAN-TIVE 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
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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 
DISTRIBUI-

DORA 
AMARAL 

NACIO-NAL

R$ 3,70

EXTRATO 3ª 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, 30 de janeiro de 2020.

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 3ª 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, 30 de janeiro de 2020.

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

DAKFILM COMERCIAL LTDA.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
REGISTRO 

DE 
PRODUTO 
NA ANVISA

MARCA Preço 
Unitário 

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

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

Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira 
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira
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CÂMARA MUNICIPAL ..........................................
ATO DA MESA N.º 9/2019

“Divulga o número de vereadores para a Legislatura 2021/2024”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, observado o disposto no artigo 9.º, § 4.º, da Lei Orgânica do Município, divulga 
que está fixado em 9 (nove) o número de vereadores da Câmara Municipal para a legislatura 2021/2024.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 19 de dezembro de 2019.
VEREADOR JOÃO PINHONI NETO-PRESIDENTE
VEREADOR TOMÁS D’AQUINO FRATTINI-1º SECRETÁRIO
VEREADOR LUIS CARLOS BORIN-2º SECRETÁRIO

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 03.02.2020 –segunda-feira 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima Sessão Ordinária 
desta Casa, que se realizará no próximo dia 03 de fevereiro de 2020, segunda-feira, a partir das 20h, será trans-
mitida ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.
com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  
João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara


