Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - SETEMBRO
SETEMBR DE 2019
As descrições completas dos itens que compõem a Ata estão disponíveis no site da
Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br
www.cajati.sp.gov.br, link EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 081/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 081/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de pessoal para apoio em
eventos realizados pela Municipalidade
Municipalidade,, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial,
através de SRP (Sistema de Registro de Preço
Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade
de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).
Detentora do Termo de Registro de Preços: KLEYTON NATANAEL SOARES DA MOTA - ME,
vencedora do seguinte lote:
VALOR
VALOR
LOTE QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UNITÁRIO
TOTAL
01 (uma) Pessoa para exercer a função
de controlador de acesso/apoio e
fiscalização, por até 4 (quatro) horas
contínuas e ininterruptas, em qualquer
50
Serviço dia da semana. A pessoa deverá R$ 110,00
R$ 5.500,00
comparecer ao local de trabalho
devidamente uniformizada e equipada
com sistema de comunicação portátil
do tipo H.T.
01 (uma) Pessoa para exercer a função
de controlador de acesso/apoio e
fiscalização, por até 6 (seis) horas
contínuas e ininterruptas, em qualquer
120
Serviço dia da semana. A pessoa deverá R$ 120,00 R$ 14.400,00
comparecer ao local de trabalho
devidamente uniformizada e equipada
com sistema de comunicação portátil
01
do tipo H.T.
01 (uma) Pessoa para exercer a função
de controlador de acesso/apoio e
fiscalização, por até 8 (oito) horas
contínuas e ininterruptas, em qualquer
100
Serviço dia da semana. A pessoa deverá R$ 154,00 R$ 15.400,00
comparecer ao local de trabalho
devidamente uniformizada e equipada
com sistema de comunicação portátil
do tipo H.T.
01 (uma) Pessoa para exercer a função
de controlador de acesso/apoio e
fiscalização, por até 12 (doze) horas
100
Serviço contínuas e ininterruptas, em qualquer R$ 174,00 R$ 17.400,00
dia da semana. A pessoa deverá
comparecer ao local de trabalho
devidamente uniformizada e equipada
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com sistema de comunicação portátil
do tipo H.T.
TOTAL GERAL DO LOTE
R$ 52.700,00
Assinatura: 10.09.2019.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 10 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 082/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 084/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de
lavagem de uniformes e demais itens utilizados nos eventos do Departamento de Esportes e
Lazer e uniformes da Seção de Cultura/Banda Municipal da Prefeitura do Município de Cajati
CajatiSP,, na modalidade Pregão, p
por meio de sistema Presencial,, através de SRP (Sistema de Registro
de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de sistema
Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de
Preços: NATALLY DE CASSIA ROSA 31379561884
31379561884,, vencedora do seguinte lote:
VALOR
VALOR
LOTE QTDE
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
TOTAL
380 Lavagem de camisas - banda
R$ 5,49
R$ 2.086,20
240 Lavagem de camisetas - danças urbanas
R$ 3,81
R$ 914,40
240 Lavagem de leggin / calças - danças urbanas
R$ 4,48
R$ 1.075,20
230 Lavagem de Jaleco corpo coreográfio - banda
R$ 8,48
R$ 1.950,40
320 Lavagem de leggin corpo coreográfio - banda
R$ 3,50
R$ 1.120,00
01
Lavagem
de
munhequeiras
banda
300
R$ 2,45
R$ 735,00
Lavagem
de
conjunto
de
uniforme
completo
380
R$ 21,76
R$ 8.268,80
(macacão/jaleco)
2500 Lavagem de camisetas para seção de esportes
R$ 3,95
R$ 9.875,00
2500 Lavagem de shorts para seção de esportes
R$ 3,60
R$ 9.000,00
2500 Lavagem de par de meias para seção de esportes
R$ 1,51
R$ 3.775,00
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 38.800,00
Assinatura: 10.09.2019.
.2019. Vigência: 12 meses. Proponentes: 0
01. Cajati, 10 de setembro de 2019.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 083/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 085/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de
mão-de-obra
obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos
integrantes da Banda
da Municipal, Munícipes integrantes de Projetos Sociais e Culturais, atletas
municipais integrantes dos Projetos Esportivos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, na
quantidade especificada de quilometragem anual estimada (5.000 km) para viagens rodoviári
rodoviárias
a diversas cidades do Estado de São Paulo e em possíveis viagens interestaduais, conforme
necessidade dos diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade,, na modalidade Pregão, por meio de
sistema Presencial,, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze)
meses na modalidade de PREGÃO
PREGÃO,, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VIAÇÃO VITORIA REGIS
LTDA EPP,, vencedora do seguinte lote:
VALOR DO
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO
KM RODADO
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Contratação de empresa especializada para a
prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL,
EVENTUAL com o
fornecimento
de
mão-de-obra
obra
sob
inteira
001
5000 km rodado responsabilidade da CONTRATADA,, destinados ao
R$ 7,30
transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal,
Atletas Municipais, Munícipes integrantes de Projetos
Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati –
SP
Assinatura: 10.09.2019.
.2019. Vigência: 12 meses. Proponentes: 0
01. Cajati, 10 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 084/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 088/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE BOLAS D
DE
E BORRACHA PARA O PROJETO
PR
UM
BRINQUEDO, MUITAS BRINCADEIRAS
INCADEIRAS PARA OS A
ALUNOS
LUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES
E
DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, por período de 12 (doze) meses na modalida
modalidade
de de PREGÃO, por meio
de sistema Eletrõnico, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865
36558162865,, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
MARCA
UNITÁRIO
Bola de borracha nº 04 – Características:
Circunferência 21,5 – 22,5 cm; Peso 65 -75
75
g; Diâmetro: 69-71
71 mm; Acabamento:
1
75
SILIME
R$ 5,14
Unidades
matrizada; Material: borracha; Não possui
bico; Alta resistência; certificada pelo
INMETRO
Bola de borracha nº 06 – Características:
Circunferência 31 – 34 cm; Peso 115 - 135
g; Diâmetro: 100-107
107 mm; Acabamento:
2
1235
SILIME
R$ 6,89
Unidades matrizada; Material: borracha; Miolo
lubrificado e substituível; Alta resistência;
Textura em relevo; Calibragem máxima de
2 libras; certificada pelo INMETRO
Bola de borracha nº 08 – Características:
Circunferência 40 – 42 cm; Peso 140 - 160
g; Diâmetro: 122-127
127 mm; Acabamento:
3
1450
SILIME
R$ 7,89
Unidades matrizada;; Material: borracha; Miolo
lubrificado e substituível; Alta resistência;
Textura em relevo; Calibragem máxima de
2 libras; certificada pelo INMETRO
Bola de borracha nº 10 – Características:
Circunferência 47 – 50 cm; Peso 255 - 270
g; Diâmetro: 150-160
160 mm; Acabamento:
4
880
SILIME
R$ 11,09
Unidades matrizada; Material: borracha; Miolo
lubrificado e substituível; Alta resistência;
Textura em relevo; Calibragem máxima de
2 libras; certificada pelo INMETRO
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Assinatura: 10.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 19
19. Cajati, 10 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 085/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 100/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS PARA USO DA DIVISÃO DE
PATRIMÔNIO, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de sistema
Eletrõnico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de
Preços: I.L.MENDES JÚNIOR EIRELI - ME, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Coletor de Dados com as
seguintes
especificações:
Características: Design compacto
ultraleve: Proporciona uma
captura de dados instintiva e
utilização confortável com uma
única mão em um formato
pequeno. Construção durável:
Minimiza os custos com reparo e
substituição
do
dispositivo
graças ao design resistente
confiável. Comunicação sem fio
em tempo real: Apresenta
tecnologias
de
celular
GSM/EDGE
integrado
ou
compatível,
802.11b/g
e
Bluetooth,
ou
similar,
permitindo comunicações em
tempo real e acesso a dados
críticos, onde quer que os
1
7
Peça
ARGOX PT20
R$ 2.499,99
negócios
sejam
realizados.
Tecnologia de voz otimizada:
Permite que o dispositivo seja
usado para chamadas de voz,
possibilitando uma comunicação
aprimorada.
Processador:
416MHz MTK ou ARM9 Core
266M;
Sistema
Operacional: Microsoft®
Windows®
Mobile
6.5 Professional ou similar;
Memória: 256 MB RAM /
Memória Flash 512 MB de
memória FLASH integrada ou 4
MB memória SRAM. Tem
suporte para expansão de
memória Micro SD opcional
Display: 2.8 QVGA transmissivo
Câmera: 3 megapixels/foco
automático/LED
de
flash
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Dimensões: 134 mm x 65 mm x
18.5 mm (5.3 x 2.6x 0.7) Peso:
7.1 oz (200g) Queda: Ultrapassa
800 quedas de 1 m, Potência:
Bateria - Li-Polymer 3.7V
1950mAh / Bateria de Backup 3.7V,
7.0mAh,
Lithium
recarregável
ou
similar;
Autonomia superior a 72 horas;
Retenção de Dados: Após
removida a bateria, os dados são
armazenados no mínimo por 15
minutos;
Dimensões
aproximadas: 160 mm (L) x 70
mm (W) x 30 mm (H); Peso
aproximado:
230g
(com
baterias); CPU: ARM9 Core
266M; Tela: mínimo de 2.4” LCD
TFT, 320 x 240 Qvga 65k
colorido; Teclado de borracha:
24 Teclas (Numérico) ou 39
Teclas (Alfanumérico); Ângulo
do Leitor: 0° a 45° graus; Tipo
de leitura: Linear Imager 2048
pixels; Velocidade: 400 scans
por segundo; Alarmes: Indicador
po Beep - Programável nas
freqüências de 1KHz a 4KHz /
Indicador com LED - Azul, verde
e vermelho; Fonte de Luz Visível
operando em 670±15 nm;
Velocidade de leitura: 400
scanners/segundos; Distância de
Leitura: 5 cm a 95 cm; Sistema
de leitura: 2048 scanners pixels;
Temperatura de Operação: -10ºC
a 60º C; Índice de Proteção: IP54
(imunidade contra poeira e
contra respingos, projeções
d´água e jatos leve d´água);
Armazenagem: -20º C to 70º C;
Umidade: 5% a 95% (sem
condensação); Resistência a
queda: 1.20 m de queda livre
sobre concreto; Regulamentação
de emissão eletromagnética:
Aprovado no FCC classe A, CE e
C-Tick; Interface RS 232: Taxa de
até 115.2k bps; Interface IrDA:
Compatível com Standard 1.0,
até 115.2k bps; High Speed IR
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Taxa de transmissão até 115.2k
bps; Linguagem: "C" /, "BASIC", e
um Gerador de Aplicativos
baseado
em
Windows;
Acessórios Inclusos: Bateria
1950mAh, Cabo de Carga e
Comunicação USB, Fonte de
Alimentação, Alça de mão.
Assinatura: 10.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 03
03. Cajati, 10 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 086/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 113/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para locação de banheiros químicos em
polietileno de alta densidade para uso em eventos do Município de Cajati - SP, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio dee sistema Presencial,
Presencial através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: FREEDOM
GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS LTDA - EPP, vencedora dos seguintes
seguinte lotes:
VALOR
VALOR POR
LOTE ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QTDE.
UNIT.
EXTENSO
Locações de Cabine de Banheiro Químico, Modelo Standard por 1 dia
dia:
Cabine e tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório,
teto translúcido e porta papel higiênico.
Características Gerais:
 Caixa de dejetos com assento
 Suporte para papel higiênico
 Piso anti
anti-derrapante
 Identificação (Masc. / Fem.)
 Ponto de ventilação natural
 Sistema de trava
 Mictório
 Teto translúcido
1
 Deverá estar incluso no valor diário de cada banheiro químico despesas de
limpeza e transporte dos mesm
mesmos.
VALOR
VALOR
QTD
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
UNIT.
TOTAL
E.
Locações de Cabine de Banheiro
R$
R$
1
Locação
100
Químico, Modelo Standard por 1 dia
191,92 19.192,00
Locações de Cabine de Banheiro
R$
R$
2
Químico, Modelo Standard de 2 a 4 Locação
100
173,19 17.319,00
dias
Locações de Cabine de Banheiro
R$
R$
3
Químico, Modelo Standard acima de 4 Locação
50
149,78
7.489,00
dias
TOTAL GERAL DO LOTE 01 (TOTAIS ITEM 1 + 2 + 3)
R$ 44.000,00
Assinatura: 10.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 03
03. Cajati, 10 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 088/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 114/2019
/2019 (ata de Registro de
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Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
fornecimento, recarga e manutenção de extintores de incêndio para atender os diversos
Departamentos da Prefeitura do Município de Ca
Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial
Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
VALOR
LOTE QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
MARCA
UNITÁRIO
Extintor de incêndio tipo Água Pressurizada,
capacidade 10 litros, classe de fogo A, corpo
fabricado em chapa de aço, válvula em latão
forjado de alta resistência, manômetro,
mangueira e bico de descarga, fabricado de
acordo com a norma NBR 11715. Recipiente
te
feito a partir da chapa plana de aço,
calandrada, com fundo e cúpula estampados
a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a
abertura para o extintor (gargalo). No
cilindro é efetuado um teste hidrostático, a
uma pressão de 28 kgf/cm2, o qual deve ser
refeito a cada período de cinco anos, a partir
da data da fabricação, conforme normas
01
100
Peça
Mocelin
R$ 99,00
vigentes; com suporte para fixação na
parede. No acabamento final é desengraxado,
decapado e fosfatizado e por final tinta na
cor vermelha e com revestimento interno,
com
m tinta preta. Válvula: tipo gatilho com
rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão: com
escala 0 a 21 kgf/cm e rosca 1/8 BPT.
Mangueira: Em PVC com trama de nylon com
diâmetro 2 x 650 mm acoplado luva de
empatação e conexão com rosca M14 x 1,5
mm para ser roscada
ada na válvula e outra na
ponta luva de empatação e bico de descarga.
O produto deve ser certificado pela ABNT
norma NBR 11715 e pelo INMETRO.
Extintor de incêndio tipo Gás Carbônico
(CO2), portátil, capacidade 6 kg, corpo
produzido em tubo de aço repuxado, com
válvula do tipo intermitente em latão forjado,
mangueira de borracha com trama de aço,
difusor em termoplástico vermelho com
dispositivo de liberação de energia estática e
02
100
Peça
quebra jato, fabricado de acordo com a NBR
Mocelin
R$ 379,00
11716, modelo CO-6.
6. Recipiente feito a partir
de um tubo de aço, sem costura SAE 1541,
pelo processo de repuxo a quente. O fundo é
obtido
através
de
caldeamento
e
conformação mecânica
ânica em prensa hidráulica
com ferramente própria. No cilindro é
efetuado um teste hidrostático, a uma
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pressão de 210 kgf/cm2, o qual deve ser
refeito a cada período de cinco anos, a partir
da data de fabricação, conforme normas
vigentes. O acabamento do cilindro
ilindro jateado a
metal branco e pintado com tinta na cor
vermelha; com suporte para fixação na
parede. Mangueira: Mangueira em borracha
com trama de aço com diâmetro 4 x 750 mm
de comprimento, acoplado com uma liga
metálica não ferrosa junto à válvula, tipo
po
gatilho intermitente, com rosca 3/4 NGT,
fabricado em latão forjado e na outra ponta
com o punho e o difusor para saída de CO2.
Punho: fornecido em material de polietileno
de baixa densidade. Difusor: fabricada em
polietileno de alta densidade. O produto
o deve
ser certificado pela ABNT norma NBR 11716
e pelo INMETRO.
Assinatura: 17.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 02
02. Cajati, 17 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 088/2019-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 114/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
fornecimento, recarga e manutenção de extintores de incêndio para atender os diversos
Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial
Presencial,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
LOTE QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
MARCA
UNITÁRIO
Extintor de incêndio portátil de pó químico
seco, portátil, capacidade 6 kg, classe BC.
Recipiente feito a partir de uma chapa plana
de aço, calandrada, com fundo e cúpulas
estampados a frio, soldados pelo processo
MIG, incluindo a abertura para o agente
ente
extintor (gargalo). No cilindro é efetuado
ensaio hidrostático, a uma pressão de 30
kgf/cm2, o qual deve ser refeito a cada cinco
03
100
Peça
anos a partir da data de fabricação conforme Metalcasty
R$ 110,00
a norma ABNT NBR 15808. Acabamento:
desengraxado, decapado, e fosfatizado; com
om
suporte para fixação na parede. Pintado
externamente em pintura eletrostática a pó
na cor vermelha. Válvula: tipo gatilho com
rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão:
Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a
21kgf/cm2 (1,03 Mpa) rosca 1/8 NPT, caixa
em inox.
ox. Mangueira: em PVC com trama de
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04

100

05

200

nylon, acoplada a uma luva de empatação e
conexão com rosca M14x1,5mm para ser
roscada na válvula e para a saída do pó
químico, uma luva de empatação e bico de
descarga, assim as medidas do subconjunto
das mangueiras para 4kg diâmetro 1/2 x 550
mm, 6/8 kg diâmetro 1/2 x 650 mm e 12 kg
diâmetro 1/2 x 700 mm. Capacidade: 6 kg.
Capacidade extintora: 20-B:C.
B:C. Recipiente
diâmetro: 158 mm. Peso cheio: 9,4 kg. Peso
vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto
deve ser certificado pela ABNT norma NBR
10721 e pelo INMETRO.
Extintor de incêndio portátil de pó químico
seco, portátil, capacidade 6 kg, classe ABC.
Recipiente feito a partir de uma chapa plana
de aço, calandrada, com fundo e cúpulas
estampados a frio, soldados pelo processo
MIG, incluindo a abertura para o agente
extintor (gargalo). No cilindro é efetuado
ensaio hidrostático, a uma pressão de 30
kgf/cm2, o qual deve ser refeito a cada cinco
anos a partir da data de fabricação conforme
a norma ABNT NBR 15808. Acabamento:
desengraxado, decapado, e fosfatizado; com
suporte
porte para fixação na parede. Pintado
externamente em pintura eletrostática a pó
na cor vermelha. Válvula: tipo gatilho com
rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão:
Peça
Metalcasty
Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a
21kgf/cm2 (1,03 Mpa) rosca 1/8 NPT, caixa
em inox. Mangueira:
angueira: em PVC com trama de
nylon, acoplada a uma luva de empatação e
conexão com rosca M14x1,5mm para ser
roscada na válvula e para a saída do pó
químico, uma luva de empatação e bico de
descarga, assim as medidas do subconjunto
das mangueiras para 4kg diâmetro 1/2 x 550
mm, 6/8 kg diâmetro 1/2 x 650 mm e 12 kg
diâmetro 1/2 x 700 mm. Capacidade: 6 kg.
Capacidade extintora: 3A 20-B:C.
B:C. Recipiente
diâmetro: 158 mm. Peso cheio: 9,4 kg. Peso
vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto
deve ser certificado pela ABNT
BNT norma NBR
10721 e pelo INMETRO.
Sinalização de emergência fabricada em
placa de PVC anti chamas. Pintura: silksilk
screen e tinta fotoluminescente. Placa não
Unidade
Artplacas
deverá deformar, incendiar e nem propagar
chamas. Deverá ser pronta parta instalação
com fita dupla face no verso conforme
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requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR
13434. Todas as placas deverão conter
identificação das classes de fogo nos quais os
extintores são ou não eficientes,
ficientes, conforme
modelo do Termo de Referência do edital.
Recarga e manutenção para extintor de
06
70
Serviço incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade Extinvale
R$ 36,00
10 litros
Recarga e manutenção para extintor de
07
80
Serviço
Extinvale
R$ 44,00
incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 4 kg
Recarga e manutenção para extintor de
08
20
Serviço
Extinvale
R$ 50,00
incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 6kg
Recarga e manutenção para extintor de
09
2
Serviço incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 12 Extinvale
R$ 65,00
kg
Recarga e manutenção para extintor de
10
12
Serviço incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade Extinvale
R$ 65,00
6kg
Assinatura: 17.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 02. Cajati, 17 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 089/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 089/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para confecção de grades de ferro
e serviços de serralheria para diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,
Presencial através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ROSELI MARIA DE LIMA
27026365860,, vencedora do
dos seguintes lotes:
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
VALOR
Grade de ferro: bordas laterais verticais e
horizontais confeccionadas em barra chata de
ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de
largura por ¼ de espessura onde terão
extremidades soldadas. Barras horizontais de
travamento confeccionadas em barra chata de
ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de
largura por ¼ de polegada de espessura. Essas
barras deverão ser soldadas
das nas extremidades na
bordas laterais e instaladas horizontalmente com
R$
001
300
M2
espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras
229,00
deverão ter furos que permitam a introdução das
barras verticais, devidamente pontuadas de solda.
Barras verticais confeccionadas em barra de ferro,
roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de
espessura e soldadas em suas extremidades nas
bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas
em barra chata de ferro, maciça medindo no
mínino 1 polegada de largura por ¼ de polegada
de espessura com
m comprimento mínimo de 15 cm.
Deverão ter uma extremidade soldada em todos os
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002

30

M2

pontos de encontro das bordas laterais, bem como
no encontro das barras horizontais de travamento
com as bordas laterais. Essas barras serão
utilizadas para a fixação das grades nas paredes de
alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo
esmalte sintético (na cor a ser definida pela
Prefeitura) e instalada no local indicado pela
Prefeitura do Município de Cajati – SP.
Portão de correr em metalão medindo 50 x 30 e 30
x 20 galvanizado com pintura e fixação instalado
no local indicado pela Prefeitura do Município de
Cajati - SP
Corrimão em tubo galvanizado de 2 polegadas e
tubo de 1 1/4
Retirada de portão, guarda corpo ou gradil em
geral
Chumbamento (reinstalação) de portões/grades

R$
290,00

R$
229,00
R$
011
100
M2
190,00
R$
014
50
M2
190,00
Manutenção de grades em geral (serviços com
R$
015
100
Hora
mão de obra e material)
99,00
Assinatura: 18.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 18 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
009

100

M

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 089/2019-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 089/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para confecção de grades de ferro
e serviços de serralheria para diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12
(doze)
doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Presencial,
Presencial através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ROSELI MARIA DE LIMA
27026365860,, vencedora do
dos seguintes lotes:
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
VALOR
Soldagem no local indicado pela Prefeitura do
R$
003
300
Hora
Município de Cajati - SP
80,00
FD-22
22 Fechamento de Divisa com gradil
R$
005
20
M
eletrofundido/sapata
550,00
M2
Portão em gradil eletrofundido
R$
006
20
550,00
M2
Portão de correr em gradil eletrofundido
R$
007
10
550,00
Lixeira, armação em tubo galvanizado, fechado
R$
010
24
PC
com chapa de moeda
350,00
Guarda
corpo
em
gradil
(CO-43)
R$
012
50
M2
898,00
Assinatura: 18.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 03
03. Cajati, 18 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 089/2019-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 089/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para confecção de grades de ferro
e serviços de serralheria para diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12
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(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio
io de sistema Presencial,
Presencial através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: ELIAS DE OLIVEIRA ROSA
FERRAGENS - ME,, vencedora do
dos seguintes lotes:
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
VALOR
GR-01 Grade de proteção
R$
004
50
M2
419,00
Guarda corpo em tubo galvanizado de 3 e 2
R$
008
100
M
polegadas com fechamento de tela
299,00
Corrimão duplo - fixo em alvenaria
R$
013
100
M
329,00
Assinatura: 18.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 03
03. Cajati, 18 de setembro de 2019.
FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico, através
ravés de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CIRÚRGICA SÃO JOSÉJOSÉ LTDA,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Agulha descartável 20 x 05,5 Agulha hipodérmica descartável,
corpo de aço inoxidável biselado,
canhão em plástico, provida de
protetor, calibre 20 x 05,5,
esterilizada à óxido de etileno,
embalada
individualmente,
R$
1
30000
Unidade
SR
constando externamente os dados
0,053
de identificação e procedência,
resistentes
ntes aos processos de
manuseio, fechado adequadamente
capaz de manter sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data
de entrega.
Agulha descartável 25 x 07 Agulha hipodérmica descartável,
corpo de aço inoxidável biselado,
biselado
canhão em plástico, provida de
protetor, calibre 25 x 07, esterilizada
à óxido de etileno, embalada
individualmente,
constando
2
50000
unidade
SR
0,0454
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
resistentes aos processos de
manuseio, fechado adequadamente e
capaz de manter
anter sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data
de entrega.
3
50000
Unidade
Agulha descartável 30 x 07 SR
R$
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5

30000

Unidade

9

8000

Unidade

Agulha hipodérmica descartável,
corpo de aço inoxidável biselado,
biselado
canhão em plástico, provida de
protetor, calibre 30 x 07, esterilizada
à óxido de etileno, embalada
individualmente,
constando
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
resistente
aos
processos
de
manuseio, fechada adequadamente e
capaz de manter
nter sua integridade.
Validade mínima de 2 anos da data
de entrega.
Algodão ortopédico 15 cm Atadura de algodão ortopédico,
medindo 15 cm de largura x 1,00 m
de comprimento, confeccionada com
fibras de puro algodão transformada
em rolos de mantas uniformes, com
goma aplicada em uma das faces, cor
natural,
servindo-se
se
de
acolchoamento
nos
aparelhos
os
ortopédicos, oferecendo conforto ao
paciente durante o tratamento,
utilizada como camada protetora
das partes traumatizadas e outros
inúmeros usos na ortopedia.
Constando externamente os dados
de
identificação,
procedência,
validade,
dimensões,
marca
comercial
mercial e Registro no Ministério
da Saúde. e Registro Ministério da
Saúde. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Atadura gessada, confeccionada em
tecido tipo giro simples inglês ou
gaze comum: o gesso que entra na
formação da atadura deverá ser
tratado com componentes químicos
devidamente dosados para torná-lo
lo
efetivo na sua utilização e
uniformemente distribuído em sua
superfície, enrolado de forma
contínua sobre um dispositivo rígido
abrangendo toda largura; tempo de
secagem
5
a
6
minutos
aproximadamente, medindo 10 cm
de largura x 3,00 metros de
comprimento;
embalada
individualmente
em
invólucro
apropriado constando externamente
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oss dados de identificação e
procedência. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Regis
Registro de Preços: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL
LTDA, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Agulha descartável 40 x 12 Agulha
hipodérmica
descartável, corpo de aço
inoxidável biselado, canhão em
plástico, provida de protetor,
calibre 40 x 12, esterilizada à
óxido de etileno, embalada
individualmente,
constando
4
100000
Unidade
Descarpack R$ 0,05
externamente os dados de
identificação e procedência,
resistentes aos processos de
manuseio,
fechado
adequadamente
capaz
de
manter
sua
integridade.
Validade mínima de 2 anos da
data de entrega.
Equipo para administração de
alimentação
enteral,
composto
de
lanceta
perfuradora azul adaptável aos
frascos de nutrição enteral,
câmara gotejadora flexível, tubo
em PVC atóxico, transparente de
coloração azul que diferencie de
equipos para outros fins. Os
20
10000
Unidade
componentes devem ser de Descarpack
Desc
R$ 0,83
dimensão
apropriada
que
possibilite a passagem livre das
soluções enterais. Contem pinça
rolete reguladora de fluxo e
conector luer macho com tampa
que permita adaptação as
sondas
e cateteres para
alimentação. Apresentado em
embalagem esterilizada por
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23

10000

Rolos

31

120

Unidade

32

500

Unidade

radiação
gama
conforme
portaria do Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Esparadrapo 10 x 4,5 Esparadrapo
impermeável,
confeccionado
em
tecido
apropriado,
cor
branca,
medindo 10 cm x 4,5 m, isento
de substâncias alérgicas de
germes
patogênicos,
impermeabilidade
dorsal
adequada a sua finalidade,
flexibilidade suficiente para
adaptar-se as dobras da pele
sem que ocorra excessiva
pressão
ou
fácil
desprendimento,
massa
uniformemente
distribuída,
adequada fixação de camada
adesiva no pano base, fácil
remoção sem deixar resíduos ou
manchas na superfície, bordas
devidamente moldadas a fim de
evitar
soltura
dos
fios,
apresentado
enrolado
em
carretel plástico com capa de
proteção.
Com registro no
Ministério da Saúde. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Salto ortopédico tamanho
Pequeno: de borracha antiderrapante,
possui
estrias
circulares para facilitar o
movimento do usuário, pouca
flexibilidade da base permitindo
uma fixação fácil e segura, área
da base bem ampla para evitar o
afundamento da parte inferior
da bota gessada, durabilidade e
alta leveza, cumpre com
funcionalidade e praticidade
para melhor comodidade do
paciente e maior facilidade na
aplicação, tamanho pequeno.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Tala metálica de alumínio
para imobilização do dedo, uso
ortopédico, tiras de alumínio
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com
pontas
de
formato
arredondado,
moldável,
revestida em um dos lados com
espuma PU de densidade
espacial.
Aplicação:
imobilização de dedos, medidas
aproximadamente 12 mm de
largura
x
18
cm
de
comprimento,
embalagem
plástica resistente. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Tala metálica de alumínio
para imobilização do dedo, uso
ortopédico, tiras de alumínio
com
pontas
de
formato
arredondado,
moldável,
revestida em um dos lados com
espuma PU de densidade
33
500
Unidade
espacial.
Aplicação:
MSO
R$ 0,49
imobilização de dedos, medidas
aproximadamente 16 mm de
largura
x
18
cm
de
comprimento,
embalagem
plástica resistente. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Regis
Registro de Preços: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA,
LTDA
vencedora dos seguintes lote
lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Aparelho
de
esfignomanômetro
adulto,
completo,
composto
de
manômetro
mecânico
tipo
relógio, com mostrador graduado
R$
6
300
Unidade
em mmHg, braçadeira com fecho Accumed
46,00
de velcro, confeccionada em lona
de algodão, resistente, flexível e
se molda facilmente ao braço,
manguito e pêra fabricados sem
emendas de subpeças, com
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21

500

Unidade

borracha especial, que recebe
tratamento térmico, recozimento
e polimento, apresentam alta
resistência a queda e a choque
perfeita vedação, acondicionada
em bolsa apropriada, embalagem
individual, e Registro MS.
Equipo para administração de
soro com câmara gotejadora
transparente com microgotas
com capacidade aproximada de 5
ml flexível de material plástico ou
similar, tubo vinílico aprox. de
130 cm de comprimento com
injetor lateral inf. com borracha
auto-cicatriz., c/ conexão luer
macho universal c/ tampa de
proteção firme e de fácil remoção,
pinça rolete de fácil manobra e
firme ao cortar o fluxo da solução
estéril,
embalado
individualmente em papel Grau
Cirúrgico. O filme plástico
transparente
resistente
ao
manuseio fechado adequado c/
bordas separadas p/ facilitar
abertura asséptica, constam
dados de identificação TP.
Esteriliz., Validade, Nº Lote e
Registro no M.S. Equipo para
administração de soro com
câmara gotejadora transparente
com microgotas com capacidade
aproximada de 5 ml flexível de
material plástico ou similar, tubo
vinílico aprox. de 130 cm de
comprimento com injetor lateral
inf. com borracha auto-cicatriz.,
c/ conexão luer macho universal
c/ tampa de proteção firme e de
fácil remoção, pinça rolete de
fácil manobra e firme ao cortar o
fluxo da solução estéril, embalado
individualmente em papel Grau
Cirúrgico. O filme plástico
transparente
resistente
ao
manuseio fechado adequado c/
bordas separadas p/ facilitar
abertura asséptica, constam
dados de identificação TP.
Esteriliz., Validade, Nº Lote e
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Registro no M.S. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Micropore 50 mm x 10 m - Fita
cirúrgica, constituída de rayon
viscoso não trancado, poroso,
superfície adesiva impregnada de
substância à base de éter
Rolo com 10
28
6000
sintético, quimicamente inerte,
Ciex
R$ 3,15
metros
medindo 50 mm de largura x 10
m
de
comprimento,
hipoalergênica,
"micropore".
Validade mínima de 2 anos da
data de entrega.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Aparelho
de
esfignomanômetro
obeso,
completo,
composto
de
manômetro
mecânico
tipo
relógio, com mostrador graduado
em mmHg, braçadeira com fecho
de velcro, confeccionada em lona
de algodão, resistente, flexível e
se molda facilmente ao braço,
R$
7
50
unidade
Premium
manguito e pêra fabricados sem
54,00
emendas de subpeças, com
borracha especial, que recebe
tratamento térmico, recozimento
e polimento, apresentam alta
resistência a queda e a choque
perfeita vedação, acondicionada
em bolsa apropriada, embalagem
individual, e Registro MS.
Atadura gessada, confeccionada
em tecido tipo giro simples inglês
ou gaze comum: o gesso que
10
2000
Unidade
entra na formação da atadura
Polarfix
R$ 2,60
deverá
ser
tratado
com
componentes
químicos
devidamente dosados para torná-
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13

15

Unidade

15

1000

Unidades

17

5000

Unidades

19

60000

Unidade

38

50

Unidades

lo efetivo na sua utilização e
uniformemente distribuído em
sua superfície, enrolado de forma
contínua sobre um dispositivo
rígido abrangendo toda largura;
tempo de secagem 5 a 6 minutos
aproximadamente, medindo 20
cm de largura x 4,00 metros de
comprimento;
embalada
individualmente em invólucro
apropriado
constando
externamente os dados de
identificação
e
procedência.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Colchonete hospitalar para
maca – confeccionado em
espuma de poliuretano, com capa
em courvim, com zíper e respiro.
Tamanho: 1,78x0,58x0,5 cm.
Densidade: 23
Dispositivo para incontinência
urinária
masculina
confeccionado em puro látex
natural tamanho nº 04. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
Dispositivo para incontinência
urinária
masculina
confeccionado em puro látex
natural tamanho nº 06. Validade
mínima de 2 anos da data da
entrega.
EQUIPO MACRO GOTAS de
gravidade c/ entrada de ar,
câmara flexível, atóxica, isenta de
pvc,
filtro
hidrófugo/bacteriológico,
c/
tampa protetora, pinça rolete c/
corta-fluxo e descanso p/ o tubo
flexível, atóxico, isento de pvc c/
1,40
m
aproximadamente,
conector luer macho c/ protetor,
injetor lateral em y c/ membrana
auto cicatrizante, esterilizado em
óxido de etileno, embalagem
individual tipo blister c/ pgc reg
ms e de acordo c/ a nbr 14041.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Rolo de filme para fixação de
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TKL
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R$

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
curativo, transparente, adesivo a
103,00
base de acrílico coberto com
adesivo
hipoalérgênico
com
sistema de planimetria, que
permita
trocas
gasosas
e
impermeável a vírus e bactérias,
atuando como barreira de
proteção a pele. Recortável, não
estéril para fixação curativos
secundários
e
cateteres.
Apresentações. 10cmx10m
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Aten
Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA,
L
vencedora
dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Atadura gessada, confeccionada
em tecido tipo giro simples inglês
ou gaze comum: o gesso que
entra na formação da atadura
deverá
ser
tratado
com
componentes
químicos
devidamente dosados para tornálo efetivo na sua utilização e
uniformemente distribuído em
sua superfície, enrolado de forma
contínua sobre um dispositivo
8
6000
Unidade
Polar Fix R$ 0,78
rígido abrangendo toda largura;
tempo de secagem 5 a 6 minutos
aproximadamente, medindo 8 cm
de largura x 2,00 metros de
comprimento;
embalada
individualmente em invólucro
apropriado
constando
externamente os dados de
identificação
e
procedência.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Colar de Resgate Cervical para
INFANTIL - Colar de resgate em
R$
11
30
Unidade
polietileno de alta densidade, Marimar
13,00
revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal
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12

20

Unidade

14

100

Caixa c/ no
mínimo 75
Unidades

26

2400

Unidade

29

120

Unidade

para análise do pulso carotídeo e
abertura para palpação e
ventilação da nuca. Diversas
cores.
Colar de Resgate Cervical para
RN - Colar de resgate em
polietileno de alta densidade,
revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal
para análise do pulso carotídeo e
abertura para palpação e
ventilação da nuca. Diversas
cores.
Cotonetes de Algodão haste
flexível de polipropileno com
pontas de algodão e que não
soltem fiapos, embalado em
caixa com no mínimo 75
unidades e devera constar os
dados
de
identificação,
procedência, composição, data de
fabricação e validade, marca.
Registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da
data de entrega.
Fio
de
sutura
agulha
traumática (cortante) nylon 60 - Fio cirúrgico sintético, nylon
preto, inabsorvível de poliamida,
monofilamento, diâmetro 6-0 cm,
com
agulha
1/2
circular
triangular cortante de 1,5 cm,
comprimento do fio 45 cm. e
registro no Ministério da Saúde.
Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Salto
ortopédico
tamanho
Grande: de borracha antiderrapante,
possui
estrias
circulares para facilitar o
movimento do usuário, pouca
flexibilidade da base permitindo
uma fixação fácil e segura, área da
base bem ampla para evitar o
afundamento da parte inferior da
bota gessada, durabilidade e alta
leveza,
cumpre
com
funcionalidade e praticidade para
melhor comodidade do paciente e
maior facilidade na aplicação,
tamanho
grande.
Validade
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mínima de 2 anos da data da
entrega.
Salto
ortopédico
tamanho
Médio: de borracha antiderrapante,
possui
estrias
circulares para facilitar o
movimento do usuário, pouca
flexibilidade da base permitindo
uma fixação fácil e segura, área da
base bem ampla para evitar o
30
120
Unidade
Taylor
R$ 6,50
afundamento da parte inferior da
bota gessada, durabilidade e alta
leveza,
cumpre
com
funcionalidade e praticidade para
melhor comodidade do paciente e
maior facilidade na aplicação,
tamanho médio. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME,
vencedora dos seguintes lote
lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Dispositivo para incontinência
urinária masculina confeccionado
R$
16
15000
Unidades
em puro látex natural tamanho nº Biosani
1,148
05. Validade mínima de 2 anos da
data da entrega.
Eletrodo descartável adulto com
gel - Eletrodo para monitoração
cardíaca, constituído por um dorso
de espuma de alta densidade,
impermeável, pino de aço inox,
adesivo hipoalérgico, contra pino de
prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel
R$
18
60000
Unidade
Maxcor
sólido de cloreto de potássio KCl,
0,276
incorporado
a
uma
esponja
nja
cilíndrica e protegidos contra
ressecamento por um anel plástico,
embalado em pacote aluminizado
com 30 unidades. Validade mínima
de 2 anos da data da entrega.
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Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: LUMAR COMÉRCOP DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Equipo
para
infusão
multivias, com a forma geral de
um Y. Tem dois ramos incolores
proximais de PVC flexível, COM
CLAMP,
cada
um
deles
encimado por um conector e
sua tampa. Os conectores são
constituídos de ABS e a tampa
de polietileno de alta densidade.
O conector em y, bege, de ABS,
R$
22
30000
Unidade
liga esses dois ramos ao
Starmed
0,505
terceiro,
de
PVC
(polivinilcloreto) incolor, a um
conector de ABS, encimado por
uma tampa de polietileno de
baixa densidade. Os dois ramos
proximais se conectam a dois
sistemas de infusão diferentes e
o ramo distal ao acesso venoso
do doente. Validade mínima de
2 anos da data da entrega.
Fio
de
sutura
agulha
traumática (cortante) nylon
2.0 - Fio cirúrgico sintético,
nylon preto, inabsorvível de
poliamida,
monofilamento,
24
4800
Unidade
diâmetro 2-0 cm, com agulha Supermedy R$ 1,04
3/8 circular triangular cortante
de 2,0 cm, comprimento do fio
45 cm. e registro no Ministério
da Saúde. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Fio
de
sutura
agulha
traumática (cortante) nylon
25
4800
Unidade
3.0 - Fio cirúrgico sintético, Supermedy R$ 1,09
nylon preto, inabsorvível de
poliamida,
monofilamento,
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diâmetro 3-0 cm, com agulha
3/8 circular triangular cortante
de 3,0 cm, comprimento do fio
45 cm. e registro no Ministério
da Saúde. Validade mínima de 2
anos da data da entrega.
Termômetro Digital - Grande
Visor de Cristal Líquido de fácil
visualização: Características do
produto: -Resultado da medição
em 1 min. através de beep
34
500
Unidades
Accumed
R$ 8,93
sonoro; -Ponta a prova de água;
-Memória da última medição; Acompanha capa para proteção
da unidade; -Bateria LR41
(1,55V) já inclusa
Hipoclorito
de
sódio:
concentração - dosagem 1% em
cloro ativo, forma farmacêutica
39
6000
Frasco
Ciclo Farma R$ 2,10
solução, forma de apresentação
frasco, desinfecção de superfície
de materiais.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: C. B. S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A,
S/A
vencedora do seguinte lote:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Termômetro
digital
com
temperatura interna e externa
com máxima e mínima. Visor em
R$
35
200
Unidade
cristal
liquido
de
fácil Incoterm
46,42
visualização função Cº/Fº botão
liga/desliga
para
uso
em
geladeira e transporte de vacinas.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-9 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
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Preços (SRP). Detentora
ntora do Termo de Registro de Preços: C. B. S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A,
S/A
vencedora do seguinte lote:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Coletor de urina sistema fechado,
pinça ou clamp no tubo extensor
para vedação e no tubo de saída para
desmame; - Tubo flexível com 120
cm que permite a passagem da
secreção entre o paciente e a bolsa
coletora; - Alça de sustentação rígida
dupla em "U" para fixação no leito; Câmara de pasteur flexível que evita
a ascenção de bactérias para o
paciente, e serve para ordenha,
auxiliando no desmanche de
36
5000
Unidade
coágulos; - Filtro de ar hidrófobo Wiltex R$ 9,15
que permite a saída do ar da bolsa,
dando maior aproximação à aferição
do volume à urina; - Bola coletora
em PVC flexível,l, com dupla face,
sendo a anterior transparente e a
posterior branca, melhorando a
identificação, com capacidade para
2000 ml e escala graduada para
volume maior a cada 100 ml e para
pequenos volumes de 25 a 100 ml.
Validade mínima de 2 anos da data
de entrega.
Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.
,
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 090/2019-10 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de enfermagem para o Pronto Atendimento
Municipal, PASC e ESF´s do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses na
modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico
Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: DIPROMED COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA,, vencedora do seguinte lote:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNIT.
Compressa Cirugica de Gaze
hidrófilas estérieis 7,5X7,5cm 9
fios por/cm² 5 dobras e 8 camadas, Hérika
Pacote com
R$
37
200000
10 unidades por pacote. Com América
10 unidades
0,332
registro no Ministério da Saúde. Medical
Validade mínima de ano da data da
entrega.
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Assinatura: 19.09.2019. Vigência:
gência: 12 meses. Proponentes: 28
28. Cajati, 19 de setembro de 2019.
BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – Pregoeira.. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito
Municipal.

Extrato de Aditamento em virtude de redução de preços do Termo de Ata de Registro de
Preços nº 058/2019-06
06 – Contratante: Prefeitura do Município de Cajati – SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2019 (ata de Registro de Preços), que objetiva a
aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do
Município de Cajati – SP,, conforme especificações do Termo de Referência
Referência, por período
de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,, por meio de sistema Eletrônico ,
através de Sistemaa de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de
Preços: DOVALLE HOSPITALAR LTDA
LTDA, tendo os seguintes lotes aditados:
aditado
Lote

Und.

35

Unidade

113

Unidade

Descrição
ESCOVA
PARA
LIMPEZA
DE
INSTRUMENTAIS DE PEQUENO E MÉDIO
PORTE, CERDAS EM SOMENTE UMA
EXTREMIDADE E CABO EM HASTE – Para
uso na limpeza de artigos de pequeno e
médio
porte;
características:
Cerdas
antimicrobianas; Comprimentos da escova
aproximadamente 18,2cm e Largura das
Cerdas de aproximadamente 3,5cm; cabo em
haste.
VASELINA SÓLIDA
SÓLIDAIndicada como
emoliente; mistura de hidrocarbonetos
parafínicos, naftênicos e aromáticos; auxilia
no tratamento de rachaduras de pele, como
umectante; tem efeito emoliente e melhora a
elasticidad
elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g.
Validade de no mínimo 2 anos da data de
entrega.

Marca

Valor Unitário
Readequado

Iodontosul

R$ 5,00

Rioquímica

R$ 12,90

Assinatura: 27.09.2019.. Cajati, 27 de setembro de 2019. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO Prefeito Municipal.
Encontra-se
se no site da Prefeitura ((www.cajati.sp.gov.br)) o link Extrato de Atas de Registro de
Preços contendo todos os Registros de Preços efetuados para atendimento ao disposto no Artigo
15, §2º da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MICRO
MICRO-EMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP.
A Prefeitura
feitura do Município de Cajati - SP, com o intuito de ampliar seu Cadastro de Fornecedores
de Materiais, Serviços e Obras, bem como atualizar os registros existentes, conforme determina
o artigo 34, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e modificações, por meio de sua Comissão Permanente
de Licitações, torna público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição no
CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS da Prefeitura do
Município de CAJATI - SP,, com a finalidade de inscrever forneced
fornecedores
ores de produtos, materiais e
obras, para auxílio nos trabalhos de pesquisa de mercado (cotações previas) e expedir, aos
interessados, o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC,, exigido para participação na
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modalidade licitatória, Tomada de Preços. O CERTIFICADO
FICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
permite aos interessados a participação em licitações nas modalidades CONVITE, quando não
for convidada pelo órgão licitante, e, nas TOMADAS DE PREÇOS, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
e PREGÃO,, possibilitando a substituição de doc
documentos
umentos necessários à habilitação, conforme o
caso (previsão no respectivo edital). O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC
somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que solicitarem no ato de inscrição
no Cadastro de Fornecedores e Pre
Prestadores
stadores de Serviços a expedição desta certificação, desde o
requerente atender todas as exigências deste Edital. A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC não pressupõe a participação em licitações. Os interessados deverão
acompanhar a divulgação
ão dos editais da Edilidade através da Imprensa Oficial do Município de
Cajati e jornal de grande circulação regional, Diário Oficial do Estado, site da Prefeitura do
Município de Cajati - SP e no Quadro de Avisos da Edilidade, conforme a modalidade respec
respectiva.
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