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 - FEVEREI
EIRO DE 2020
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 008/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 144/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de salgados, lanches e
refrigerantes de forma parcelada, in loco e retirado no local, para consumo de diversos
Departamentos, por período de 12 (doze) meses na mo
modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
LTDA,, vencedora dos
do seguintes lotes:
Marca ou
Valor
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Procedência Unitário
Bolo confeitado – composto de
massa de pão de ló, a base de farinha
de trigo, açúcar, ovos, leite,
001
400
Quilograma
Villa
R$ 40,00
manteiga, com recheio de creme de
baunilha, chantilli e uma fruta
(abacaxi, ameixa, coco, maracujá)
Bolo simples, feito a base de trigo,
002
400
Quilograma açúcar, margarina e ovos com
Villa
R$ 18,40
sabores variados.
Sanduíche tipo mini misto frio: Mini
011
6000
Unidade
média de sal, maionese, 1 fatia de
Villa
R$ 3,15
queijo e 1 fatia de presunto
Sanduíche tipo misto frio: média de
012
5500
Unidade
sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2
Villa
R$ 4,45
fatias de presunto
Suco natural de laranja, limão ou
015
170
Litro
Villa
R$ 15,50
abacaxi.
Assinatura: 03.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 03 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 008/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 144/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de salgados, lanches e
refrigerantes de forma parcelada, in loco e retirado no local, para consumo de diversos
Departamentos, por período de 12 (doze) meses na m
modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP,, vencedora dos
do seguintes
lotes:
Marca ou
Valor
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Procedência Unitário
Café com leite tradicional; composto
por no mínimo de 400 ml de café
003
70
Litro
pronto tradicional (50g de pó de café
Bets
R$ 8,00
torrado e moído; 160g de açúcar
refinado; 1 litro de água filtrada em
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temperatura aproximada de 90º) e
600 ml de Leite UHT Integral; em
embalagem térmica apropriada.
Café pronto tradicional; composto
por no mínimo de 50g de pó de café
torrado e moído; 160g de açúcar
004
150
Litro
Bets
R$ 8,00
refinado; 1 litro de água filtrada em
temperatura aproximada de 90º; em
embalagem térmica apropriada.
Pão de queijo assado, feito com prémistura adequada e adicionada de
005
8000
Unidade
Bets
R$ 0,70
queijos prato e meia cura, pesando
20 gramas aproximadamente.
Salgado assado tipo croissant
folhado recheado com presunto
cozido e queijo prato, elaborado a
008
10000
Unidade
Bets
R$ 0,85
base de farinha de trigo especial e
gordura própria, pesando 30 gramas
aproximadamente.
Salgado assado tipo pão de batata,
recheado com frango desfiado
temperado e requeijão tipo catupiry,
009
12000
Unidade
elaborado com pré-mistura e
Bets
R$ 0,75
adicionado de flocos de batata
desidratada, pesando 40 gramas
aproximadamente.
Salgado frito, tipo coxinha, recheada
com frango desfiado temperado feito
010
23000
Unidade
a base de farinha de trigo e ovos,
Bets
R$ 0,70
pesando
40
gramas
aproximadamente.
Sanduíche tipo X salada: pão de
hambúrguer, maionese, hambúrguer,
013
500
Unidade
Bets
R$ 7,20
2 fatias de queijo, 2 fatias de
presunto, tomate e alface.
Sanduíche tipo X tudo: pão de
hambúrguer, maionese, hambúrguer,
014
500
Unidade
Bets
R$ 12,50
bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias
de presunto, tomate e alface.
Assinatura: 03.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 03 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 008/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 144/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de salgados, lanches e
refrigerantes de forma parcelada, in loco e retirado no local, para consumo de diversos
Departamentos, por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO,
PREGÃO por meio de
sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de
Registro de Preços: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME,, vencedora dos
do seguintes lotes:
Marca ou
Valor
LOTE
QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Procedência Unitário
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Refrigerante; composto de extrato
de cola, água gaseificada; sendo
permitido açúcar, extratos vegetais,
cafeína, corante, caramelo; isento de
corantes artificiais, validade mínima
3 meses a contar da data da entrega;
livre de sujidades, parasitas e larvas;
acondicionado
em
lata,
sem
006
2600
Unidade
amassados, contendo 350 ml cada; e
IT!
R$ 1,99
suas condições deverão estar de
acordo com a portaria 544 de
16/11/1998 e suas alterações
posteriores; produto sujeito à
verificação
no
ato
aos
procedimentos
administrativos
determinados pelo MAPA. Obs.:
Entregar gelado
Refrigerante; composto de extrato
de guaraná, água gaseificada, açúcar;
sendo permitido 0,02 g a 0,2g de
extrato de semente de guaraná;
isento de corantes artificiais, com
validade mínima de 7 meses a contar
da data de entrega; livre de
sujidades, parasitas e larvas;
acondicionado
em
lata,
sem
007
2600
Unidade
IT!
R$ 1,99
amassados, contendo 350 ml cada; e
suas condições deverão estar de
acordo com a portaria 544 de
16/11/1998 e suas alterações
posteriores; produto sujeito à
verificação
no
ato
aos
procedimentos
administrativos
determinados pelo MAPA. Obs.:
Entregar gelado
Assinatura: 03.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 03. Cajati, 03 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 009/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes,
congelados e refrigerados para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses
me
na modalidade de PREGÃO
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: LGM COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Almôndega bovina (bovino), cozida e
1
congelada. Congelada individualmente
Kg
2.500
Minerva R$ 20,90
(IQF). Ingredientes mínimos: carne
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5

6

12

bovina, água, gordura bovina, farinha de
rosca, amido, clara de ovo, proteína
animal de colágeno, dextrose, temperos
e condimentos (exceto pimenta),
estabilizantes,
antioxidantes
e
aromatizantes permitidos por lei. Cada
unidade deve pesar cerca de 20g
(variação
iação de +/
+/-5g). Embalagem
primária: plástica, própria para contato
com alimentos, acondicionando no
máximo 2kg do produto. Rótulo
litografado, de forma clara e indelével,
conforme legislação. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data de entrega,
sob congelamento
elamento de -12º C ou mais frio.
Carne bovina moída, cozida e congelada.
Características:
o
produto
deve
apresentar-se
se moído, ser marrom
escuro, de textura macia, odor e sabor
característico. O produto deve ser
congelado individualmente (IQF). Não
pode conter pimenta. Embalagem
primária: plástica, própria para contato
com alimentos, acondicionando cerca de
2kg do produto. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação. Validade mínima de 09
(nove) meses da data de entrega, sob
congelamento de -12º C ou mais frio.
Carne bovina moída (paleta), congelada
sistema IQF, embalada a vácuo.. Livre de
sujidades e parasitas. O produto deve
apresentar consistência firme, cor, odor
e sabor próprios, livre de manchas.
Deverá conter no máximo 8% de
gordura.
Embalagem
primária:
Polietileno, atóxica, compatível ao
contato direto com alimentos. Lacre por
termossoldagem. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação.
Capacidade
de
condicionamento de 1 a 2kg. Validade
mínima de 09 (nove) meses da data de
entrega, sob congelamento de -12º C ou
mais frio.
Ervilhas frescas congeladas. Embalagem
primária de polietileno, atóxica, lacrada
por termossoldagem e acondicionando
1kg do produto. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação. Validade mínima de 12

Kg

2.000

Minerva

R$ 27,27

Kg

2.000

Salgueiro

R$ 19,49

Kg

600

De
Marchi

R$ 17,30
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13

14

15

18

(doze) meses a partir da data de entrega
do produto (no armazenamento a -18º C
ou mais frio).
Brócolis
congelado.
Embalagem
primária de polietileno, atóxica, lacrada
por termossoldagem e acondicionando
1kg do produto. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação. Embalagem secundária de
papelão reforçado resistente ao impacto
e às condições de congelamento.
Validade mínima de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega do produto (no
armazenamento a -18º C ou mais frio).
Milho em grão congelado. Embalagem
primária de polietileno, atóxica, lacrada
por termossoldagem e acondicionando
1kg do produto. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação. Embalagem secundária de
papelão reforçado resistente ao impacto
e às condições de congelamento.
Validade mínima de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega do produto (no
armazenamento a -18º C ou mais frio).
Hambúrguer misto (carne bovina +
frango), cozido e congelado, sabor
churrasco. Ingredientes mínimos: Carne
bovina, carne de frango, proteína de
soja, maltodextrina, proteína animal de
colágeno, temperos e especiarias (não
pode conter pimenta). Estabilizant
Estabilizante,
antioxidantes
e
aromatizantes
permitidos por lei. Peso unitário: entre
44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de
proteína e máximo de 12g de lipídeos
totais em 100g do produto. Preparo
apenas com aquecimento em forno.
Embalagem primária: saco plástico,
atóxico,
óxico, apropriado para contato direto
com alimentos, resistente ao transporte
e armazenamento, pesando de 1 a 2kg.
Lacre por termossoldagem. Rótulo
litografado, de forma clara e indelével,
conforme legislação.Validade mínima de
09 (nove) meses a contar da data de
entrega (no armazenamento a -12º C ou
mais frio).
Nhoque de soja cozido e congelado
contendo farinha de soja, extrato de
soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo,

Kg

600

De
Marchi

R$ 15,90

Kg

600

De
Marchi

R$ 17,62

Kg

3.000

Minerva

R$ 19,70

Kg

1.500

Realeza

R$ 21,40
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margarina vegetal, sal e condimentos
naturais. Isento de parasitas e materiais
estranhos.
Embalagem
primária:
plástica, própria para contato com
alimentos,
acondicionando
em
embalagem de 1kg do produto. Preparo
sem necessidade de descongelamento.
Rótulo litografado,
tografado, de forma clara e
indelével, conforme legislação. Validade
mínima de 5 (cinco) meses da data de
entrega, sob congelamento de -12º C ou
mais frio.
Assinatura: 06.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 04. Cajati, 06 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 009/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes,
congelados e refrigerados para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses
na modalidade de PREGÃO
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: MARTINUCI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP, vencedora dos
seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Carne bovina moída congelada (acém).
Características: o
produto deve
apresentar-se
se moído, de cor, textura e
odor característico. Isento de ossos,
cartilagens, nervos, pelancas/ sebo,
parasitas e materiais estranhos.
Embalagem primária: plástica, própria
para
ra
contato
com
alimentos,
2
Kg
4000
Salgueiro R$ 17,73
acondicionando 2kg do produto. A
variação
de
peso
depois
de
descongelada deve ser de no máximo
10%. Rótulo litografado, de forma clara
e indelével, conforme legislação.
Validade mínima de 09 (nove) meses da
data de entrega, sob co
congelamento de 12º C ou mais frio.
Carne bovina em cubos (paleta).
Congelada
individualmente
(IQF),
embalada a vácuo. Livre de sujidades e
parasitas. Os cubos deverão ter cerca
de 20mm. O produto deve apresentar
3
Kg
5.000
Salgueiro R$ 22,13
consistência firme, cor, odor e sabor
próprios, livre de manchas.. Deverá
conter no máximo 8% de gordura.
Embalagem
primária:
Polietileno,
atóxica, compatível ao contato direto
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com
alimentos.
Lacre
por
termossoldagem. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, con
conforme
legislação.
Capacidade
de
condicionamento de 1 a 2kg. Validade
mínima de 09 (nove) meses da data de
entrega, sob congelamento de -12º C ou
mais frio.
Carne bovina em iscas (paleta)
Congelada
individualmente
(IQF),
embalada a vácuo. Livre de sujidades e
parasitas. O produto deve apresentar
consistência firme, cor, odor e sabor
próprios, livre de manchas.. Deverá
conter no máximo 8% de gordura.
Embalagem
primária:
Polietileno,
4
atóxica, compatível ao contato direto
Kg
3.000
Salgueiro R$ 18,79
com
m
alimentos.
Lacre
por
termossoldagem. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação.
Capacidade
de
condicionamento de 1 a 2kg. Validade
mínima de 09 (nove) meses da data de
entrega, sob congelamento de -12º C ou
mais frio.
Carne bovina flocada
flocada, patinho sem osso,
congelada sistema IQF. Livre de
sujidades e parasitas. O produto deve
apresentar consistência firme, cor, odor
e sabor próprios, livre de manchas.
Deverá conter no máximo 8% de
gordura.
Embalagem
primária:
Polietileno, atóxica, compatí
compatível ao
24
Kg
2.000
Salgueiro R$ 26,63
contato
direto
com
alimentos.
Embalada a vácuo. Rótulo litografado,
de forma clara e indelével, conforme
legislação.
Capacidade
de
condicionamento de 1 ou 2kg. Validade
mínima de 09 (nove) meses da data de
entrega, sob congelamento de -12º C ou
mais frio.
Assinatura: 06.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 04. Cajati, 06 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 009/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes,
congelados e refrigerados para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses
na modalidade de PREGÃO
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preço
Preços: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA,, vencedora do
dos seguintes lotes:
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ITEM

7

8

9

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Carne de aves moída, empanada e
congelada (com legumes): Composição
básica: recortes de frango separados
mecanicamente, farinha de trigo
fortificada com ferro e acido fólico,
amido de milho, sal, açúcar, proteína de
soja, fécula de mandioca, dextrina,
especiarias
ciarias e vegetais (cenoura, milho,
brócolis). Não pode conter pimenta.
Cada unidade do produto empanado
deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter
menos de 500mg de sódio %.
Embalagem primária plástica, própria
para contato com alimentos, resistente e
atóxico,, lacre por termossoldagem, com
capacidade de acondicionamento entre 2
e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma
clara e indelével, conforme legislação.
Validade mínima de 04 meses a contar
da data de entrega (sob temperatura de 18º C ou mais frio).
Carne de merluza temperada, empanada
e congelada (nuggets de peixe).
Ingredientes: carne de filé de merluza
(sadios, moídos e homogeneizados)
acrescidos de outros nutrientes e/ou
aditivos que não descaracterizem o
produto, farinha de trigo, água, óleo
vegetal, sal e levedo de cerveja em
formatos com temas e/ou ffiguras como
peixes, cavalos marinhos, estrelas do
mar dentre outros, livres de parasitas,
peles, escamas, ossos, espinhas, partes
de cabeça, vísceras e cartilagens, além de
substâncias químicas. Não pode conter
pimenta. Cada unidade do produto
empanado devee pesar entre 25 a 30g.
Deve conter cerca de 700mg de sódio
por 100g do produto. Embalagem
primária plástica, própria para contato
com alimentos, resistente e atóxico, lacre
por termossoldagem, com capacidade de
acondicionamento entre 2 e 2,5kg.
Rótulo litografado,
ografado, de forma clara e
indelével, conforme legislação. Validade
mínima de 04 meses a contar da data de
entrega (sob temperatura de -18º C ou
mais frio).
Cortes de frango temperados, cozidos e

UND

QTDE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

Kg

1.500

Baitá SIF
3567

R$ 14,50

Kg

3.000

Magic Fish
SIF 3567

R$ 16,80

Kg

2.500

Fênix SIF

R$ 16,00
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11

congelados (coxa e sobrecoxa de frango
em cubos sem pele e osso). Ingredientes:
cortes de frango (coxa e sobrecoxa),
água, sal, fécula de mandioca, amido,
dextrose, estabilizantes permitidos por
lei. Não pode conter pimenta. Os cubos
devem conter de cerca de 25mm . Não
pode conter acima de 500mg de sódio
por porção de 100g. Embalagem
primária: plásticas, atóxicas, resistente e
atóxica, lacrada por termossoldagem e
acondicionando de 2 a 3kg do produto.
Rótulo litografado, de forma clara e
indelével, conforme legislação vigente.
Validade mínima de 04 (quatro) meses a
contar da data de entrega (congelado a 18º C ou mais frio).
Cortes de frango temperados, cozidos e
congelados (coxinha da asa com pele e
osso). Ingredientes: cortes de frango
(coxinha da asa), água, sal, fécula de
mandioca,
amido,
dextrose,
estabilizantes permitidos por lei. Não
pode conter pimenta. Cada unidade de
deve
pesar 100g (variação de +/
+/-20g). Não
pode conter acima de 500mg de sódio
por porção de 100g. Embalagem
primária: plásticas, atóxicas, resistente e
atóxica, lacrada por termossoldagem e
acondicionando de 2 a 3kg do produto.
Rótulo litografado, de forma cclara e
indelével, conforme legislação vigente.
Validade mínima de 04 (quatro) meses a
contar da data de entrega (congelado a 18º C ou mais frio).
Cortes de frango temperados, cozidos e
congelados (file de frango sem pele e
osso). Ingredientes: cortes de frango
(file de peito),
), água, sal, fécula de
mandioca,
amido,
dextrose,
estabilizantes permitidos por lei. Não
pode conter pimenta. Cada unidade deve
pesar de 40 a 60g, sem cortes ou
pedaços quebrados. Não pode conter
acima de 500mg de sódio por porção de
100g. Embalagem primária: plásticas,
atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por
termossoldagem e acondicionando de 2
a 3kg do produto. Rótulo escrito de
forma clara e indelével, conforme
legislação vigente. Validade m
mínima de

3567

Kg

3.000

Fênix SIF
3567

R$ 17,90

Kg

5.000

Fênix SIF
3567

R$ 15,50
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04 (quatro) meses a contar da data de
entrega (congelado a -18º C ou mais
frio).
Iscas de filé de polaca congelado.
Descrição: carne de polaca livre de pele e
cartilagens, espinhos e parasitas,
cortados
em
iscas.
Após
descongelamento o produto deve
apresentar consistência firme, cor, odor
e sabor próprios, livre de manchas,
partes de pele,
ele, cartilagens e espinhos e
parasitas. Cada isca deve ter dimensões
aproximadas de 3cmx5cm de largura
com peso entre 25 e 35g. Embalagem
Magic Fish
16
Kg
2.000
R$ 21,90
primária:
plástica,
atóxica,
SIF 3567
termossoldada, resistente, compatível ao
contato
direto
com
alimentos.
Capacidade de aco
acondicionamento de 1 a
5kg. A variação de peso depois de
descongelada deve ser de no máximo
10%.Rótulo litografado, de forma clara e
indelével, conforme legislação. Validade
mínima de 9 (nove meses) a partir da
data de entrega, sob temperatura de 12º C ou mais
ais frio.
Filé de peito de frango em tiras,
congelados no sistema IQF. Produto
obtido do corte do peito de frango sem
osso, cartilagens, pele e gordura, cortado
em formato de tiras de 7 cm
aproximadamente.
Embalagem
primária: plástico compatível ao contato
direto com alimentos, atóxica, resistente
Baitá SIF
20
ao
armazenamento
em
baixas
Kg
2.000
R$ 12,00
3567
temperaturas.
Lacrado
por
termossoldagem.com
informações
impressas de forma clara e indelével,
conforme legislação, com capacidade de
acondicionamento de 1 a 2kg. Validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega, sob temperatura de 12º C ou mais frio.
Assinatura: 06.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 04. Cajati, 06 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 009/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes,
congelados e refrigerados para as Unidades Escolares e Creches
Creches, por período de 12 (doze) meses
na modalidade de PREGÃO
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de Registro de
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Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: FRIGORÍFICO E ENTREPOSTO DE
CARNES J & F EIRELI - EPP,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE
MARCA
UNITÁRIO
Peito de frango sem pele e desossado,
sem tempero, resfriado. Cortado em
filés e congelados individualmente.
Aparência: própria, sem resto de
vísceras, musculatura firme e superfície
não pegajosa; odor característico; cor
própria rosa clara, sem manchas de
sangue,
azuis
ou
esverdeadas.
Embalagem
primária:
plástico
compatível ao contato direto com
Patriotta
alimentos,
atóxica,
resistente
ao
19
Kg
6.000
Foods
R$ 12,45
armazenamento
em
baixas
alimentos
temperaturas.
Lacrado
por
termossoldagem. Rótulo litografado, de
forma clara e indelével, conforme
legislação,
ação,
com
capacidade
de
acondicionamento de 1 a 2kg. A variação
de peso depois de descongelada deve ser
de no máximo 10%. Validade mínima de
09 (nove) meses a partir da data de
entrega, sob temperatura de -12º C ou
mais frio.
Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa,
sem
tempero,
congelada
individualmente
individualmente. Aparência: própria,
sem resto de vísceras, musculatura firme
e superfície não pegajosa; odor
característico; cor própria rosa clara,
sem manchas de sangue, azuis ou
esverdeadas. Embalagem primária:
Nat
21
atóxica, adequada para contato direto
Kg
300
R$ 9,20
alimentos
com alimentos, pes
pesando de 1 a 2kg. A
variação de peso depois de descongelada
deve ser de no máximo 10%. O produto
deverá ser rotulado, de forma clara e
indelével, de acordo com a legislação
vigente. Validade mínima de 09 (nove)
meses, a partir da data de entrega, sob
temperatura de --12º C ou mais frio.
Salsicha de aves. Produto cárneo
industrializado, obtido da emulsão da
carne
de
aves,
adicionado
de
ingredientes e condimentos (exceto
Copacol
22
Kg
5.000
R$ 10,50
pimenta) embutidos em envoltório
alimentos
natural ou artificial ou por processo de
extrusão e submetido a um processo
térmico adequado.
uado. Será tolerada a
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adição de pequenas quantidades de
água,amido, soja e corantes naturais.
Poderá ser adicionado, desde que
declarados, sais minerais que não
tenham
competição
em
biodisponibilidade. A salsicha deverá ser
congelada, armazenada e transpo
transportada
em condições que preservem a
qualidade e as caracterísiticas do
alimento congelado. O produto deverá
estar de acordo com a legislação vigente,
sobretudo a Resolução RDC175/2003 da
ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria
n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/M
SVS/MS e
Decreto 12.486/78 da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, CVS
CVS-6/99,
Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A
salsicha deverá ser preparada com
carnes de aves em perfeito estado de
conservação, isenta de ossos, peles,
aponevroses e cartilagens não ssendo
permitida a substituição e o emprego de
carnes animais bovinos, eqüinos,
caninos, felinos e outras espécies de aves
e nem da utilização de gorduras
provenientes de animais bovinos,
eqüinos,
caninos
e
felinos.
A
porcentagem de água ou gelo não pode
ultrapassar
rapassar 10% em peso. O produto não
poderá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudato, líquido em partes
flácidas ou de consistência anormal, com
indícios de fermentação pútrida. Não
será tolerada a presença de manchas
esverdeadas
ou
pardacentas
ou
coloração
loração sem uniformidade. O peso
unitário de cada gomo deverá ser de 40
a 50 g. O aspecto deve ser característico,
a cor característica (rosada), sem
manchas procedentes ou esverdeadas, o
odor, sabor, consistência devem ser
característicos. Será tolerado aamido no
máximo de 2,0% p/p, gordura no
máximo de 20,0%, proteína no mínimo
de 12,0% p/p e cloreto de sódio no
máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias
macro ou microscópicas prejudiciais à
saúde humana. A embalagem primária
do produto deverá ser a vácuo,
termoformada
moformada em sacos fabricados com
filme de polietileno de baixa densidade,
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atóxico,
transparente
e
lacrado,
resistente
ao
transporte
e
armazenamento, contendo peso liquido
de 500 gramas a 3Kg por embalagem. A
embalagem deverá apresentar o produto
de forma ordenada e paralela, a fim de
evitar quebra ou deformação. A
embalagem secundária do produto
deverá ser caixa de papelão reforçada
adequada ao empilhamento, constituído
de tampa e fundo, resistente a danos
durante
o
transporte
ou
armazenamento,
garantindo
a
integridade do produto durante todo o
seu período de validade e contendo de
10 a 12Kg de peso liquido. Validade
mínima de 05 (cinco) meses a contar da
data de entrega.
Coxinha da asa de frango, em pedaços,
limpa,
sem
tempero,
congelada
individualmente
individualmente. Aparência: própria,
sem resto de vísceras, musculatura firme
e superfície não pegajosa; odor
característico; cor própria rosa clara,
sem manchas de sangue, azuis ou
esverdeadas. Embalagem primária:
Nat
23
atóxica, adequada para contato direto
Kg
300
R$ 11,90
alimentos
com alimentos, pes
pesando de 1 a 2kg. A
variação de peso depois de descongelada
deve ser de no máximo 10%. O produto
deverá ser rotulado, de forma clara e
indelével, de acordo com a legislação
vigente. Validade mínima de 09 (nove)
meses, a partir da data de entrega, sob
temperatura de --12º C ou mais frio.
Assinatura: 06.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 04. Cajati, 06 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 010/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 145/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada no fornecimento de baterias
automotivas para os veículos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 (doze)
meses na modalidade de PREGÃO
PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,, através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentora do Termo de Registro de Preços: PÉRCIO TARSO DA LUZ
91058210963 - ME,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO TÉCNICA
UND
QTDE MARCA
UNITÁRIO
Bateria automotiva 12 Volts, 60A, free
(livre de manutenção), polarização
Truck
1
Unidade
56
R$ 195,00
direita ou esquerda, com certificação do
Free
INMETRO, garantia mínima de 12 meses
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Bateria automotiva 12 Volts, 90A, free
(livre de manutenção), polarização
Cral
2
Unidade
30
R$ 315,00
direita ou esquerda, com certificação do
Free
INMETRO, garantia mínima de 12 meses
Bateria automotiva 12 Volts, 100A, free
(livre de manutenção), com certificação
Cral
3
Unidade
30
R$ 390,00
do INMETRO, garantia mínima de 12
Free
meses
Bateria automotiva 12 Volts, 150A, com
4
certificação do INMETRO, garantia Unidade
49
Truck R$ 550,00
mínima de 12 meses
Assinatura: 07.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 07. Cajati, 07 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-1 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamen
Departamentos
tos da Municipalidade,
Municipalidade 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: RÉGIS PAPER
COMERCIAL LTDA - ME,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Agenda diária, folha inteira, permanente,
1
115
Peça
Kaz
R$ 10,50
executiva, capa preta.
Caixa
Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa
com
c/ 500 gr.
Golden
21
100
R$ 4,88
500
Kraft
gramas
Corretivo; em fita; para correção de
textos; formato roller, com design
24
591
Peça
ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com
Kaz
R$ 7,00
validade mínima de 1 ano, a partir da data
de entrega
Caixa
Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft
com
80 g, formato 260 x 360mm –caixa
caixa com
30
57
250
250 unidades
Scrity
R$ 47,98
unidade
s
Livro ata de papelaria; medindo (220 x
320 ou 206x300) mm vertical; capa
pesando 1250g/m2; revestida com papel
São
50
144
Peça
R$ 8,80
Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com Domingos
100 folhas, sem margem; papel off-set,
set,
pesando 56g/m2.
Maquina de calcular; de mesa, eletrônica;
comum;
medindo
mínimo
(15,6x
17x3,5)cm; contendo as funções GT,
52
45
Peça
Kaz
R$ 13,98
apaga últimos caracteres, correção de
digitação, duplo zero;
contendo 04
operações,arredondamento,
raiz
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56

25

Peça

75

34

Peça

30

Caixa
com
12
unidade
s

80

quadrada, somatória total; visor em
números grandes,
randes, cristal liquido; com no
mínimo 12 dígitos; sem bobina;
alimentação por bateria e solar; garantia
com validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega; em embalagem
apropriada para o produto, acompanha
manual de instrução em português.
Organizador de escritório para armazenar
documentos em acrílico
Perfurador para papel; em aço; com
capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com
2 vazadores; na cor preta
Pincel atômico, material plástico, tipo
ponta de feltro, redonda, tipo carga
recarregável, cor tinta azul, c/ 12
unidades.

Novacril

R$ 16,80

Gatte

R$ 8,90

Gatte

R$ 14,90

Prancheta
portátil;
de
acrílico
transparente; tamanho: oficio;
com Novacril
R$ 7,79
prendedor de pressão, metálico
Quadro de aviso; em cortiça; medindo
89
50
Peça
(0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com Cortiarte
R$ 68,00
moldura de alumínio
Quadro
de
aviso;
em
madeira
compensada, revestida em fórmica, na cor
90
40
Peça
Cortiarte
R$ 114,00
branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com
moldura em alumínio.
Cartolina de papelaria; pesando 150
g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores
112
950
Folha
Anin
R$ 0,49
variadas ( branca, amarela, azul, rosa,
verde)
Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m,
pesando
28g/m2;
cores
variadas
125
531
Folha
Pilar
R$ 0,75
(amarelo,
azul,
marrom,
verde,
vermelho).
Papel dobradura (espelho); pesando
75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cores
127
400
Folhas
Pilar
R$ 0,40
variadas (amarelo, azul, marrom, verde,
vermelho)
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
88

230

Peça

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-2 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, 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: DIBEL ALIMENTOS LTDA
- ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
VALOR
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UNITÁRIO
2

50

Caixa
com
50
unidade
s
Caixa
com
100
unidade
s

3

17

7

185

Peça

10

87

Peça

14

80

Peça

15

30

Peça

16

26

29

70

21

26

Caixa
com
12
unidade
s
Caixa
com
100
gramas
Pacote
com
100
unidade
s.
Caixa
com
50
palitos

42

5

46

15

Peça

47

26

Rolo

Alfinete
para
mapa;
cabeça
de
poliestireno de 5 mm; comprimento total
18mm cores variadas- caixas com 50
unidades .
Alfinete; em aço - n.1 - medindo 2,5 cm de
comprimento - niquelado; do tipo
segurança

Jocar

R$ 2,70

Bacchi

R$ 6,90

Apontador para lápis; de plástico rígido;
Leo Leo
simples, com deposito.
Bobina de papel para calculadora; em 1
via; em papel sulfite; pesando entre 60 a
Regispel
65g/m2; medindo 57mm x 30m (LXC); na
cor branca
Caderno espiral; de arame galvanizado;
espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato
Panameriuniversitário; com capa em 1 cor, pesando
cana
250g/m2; com 96 folhas; gramatura da
folha 56g/m2
Caixa para correspondência; de acrílico;
tipo duplo; medindo (21x26x37) cm;
Novacril
articulável; empilhamento vertical; com
abertura frontal; na cor fume
Caneta marca texto; corpo plástico rígido
opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na
Master
cor amarela, não recarregável - caixa com
Print
12 unidades

R$ 0,60
R$ 0,98

R$ 3,00

R$ 19,00

R$ 8,70

Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas

Envelope plástico; para pasta catalogo;
tamanho: oficio; 04 furos; com espessura
mínima de (0,10) micras; transparente.
Pacotes com 100 unidades.
Giz escolar; na cor branca; formato
cilíndrico; revestimento plastificado;
medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.);
antialérgico; em caixa com 50 palitos.
Índice telefônico; arame galvanizado;
medindo (155x225) mm; com gramatura
da capa (240g/m2); gramatura da folha
(75g/m2); com 160 folhas.
Laminado PVC auto-adesivo,
adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m;
cor transparente (Papel contact)
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R$ 7,20

Delta

R$ 2,20

Kizag

R$ 14,21
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Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

48

200

Caixa
com 12
cores
sortidas

51

130

Peça

55

90

Peça

60

50

Pacote
com
50
folhas

61

11

Rolo

30

Pacote
com
100
folhas

30

Pacote
com
100
folhas

30

Pacote
com
100
folhas

62

63

64

Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica
acondicionado em caixas, contendo 12
cores sortidas, confeccionado em madeira
mole, isenta de nós, apresentando
colagem perfeita das metades e rígida
fixação do grafite, recoberto com tinta
atóxica. Barra interna
erna do grafite deverá
possuir constituição uniforme, ser isenta
de
impurezas,
apresentar
boa
pigmentação e ser macio. Comprimento
170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos
limites máximos da presença de metais
pesados conforme Norma Européia EN
71/3.
Livro protocolo; medindo (160x220mm);
capa pesando 1250g/m2; revestida com
papel off-set
set plastificado, pesando
80g/m2; com 100 fls; em papel off-set,
set,
pesando 56g/m2
Molhador de dedos 12g
Papel para impressão de fotos; tipo
glossy; gramatura 150g/m2; formato A4;
medindo (210 mm x 297 mm); com
acabamento brilhante; na cor branca;
embalado em papel bopp e corte rotativo
– pacotes com 50 folhas
Papel semi Kraft; composto de papel Kraft
e aparas de papel; em rolo; pesando
80g/m2; medindo 60 cm de largura e
200m de comprimento; na cor natural;
acondicionado
em
embalagem
apropriada.
Papel sulfite de papelaria; gramatura 63
g/m2; formato A4; medindo (210 x 297)
mm; opacidade mínima de 87%,
conforme norma TAPPI; umidade entre
5,0% (+/-0,5);
0,5); corte rotativo, ph alcalino
cor azul; embalagem plástica com 100
folhas;
Papel sulfite de papelaria; gramatura 63
g/m2; formato A4; medindo (210 x 297)
mm; opacidade mínima de 87%,
conforme norma TAPPI; umidade entre
5,0% (+/-0,5);
0,5); corte rotativo, ph alcalino
cor verde; embalagem plástica com 100
folhas;
Papel sulfite de papelaria; gramatura 63
g/m2; formato A4; medindo (210 x 297)
mm; opacidade mínima de 87%,
conforme norma TAPPI; umidade entre
5,0% (+/-0,5);
0,5); corte rotativo, ph alcalino
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R$ 2,50

S.D

R$ 8,90

Radex

R$ 1,40

Master
Print

R$ 15,20

SM

R$ 45,60

Clipinho

R$ 4,80

Clipinho

R$ 6,20

Clipinho

R$ 5,00
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70

1660

Peça

74

26

Caixa
com
100
unidade
s

76

3

Peça

79

135

Cartela
com
2
unidade
s

83

157

Peça

84

142

Peça

85

30

Peça

94

170

Peça

99

174

100

20

101

31

103

50

110

100

Caixa
com 6
cores
sortidas
Frasco
com 40
ml.
Frasco
com 30
ml.
Pacote
com 50
unidade
s.
Caixa
com 50
unidade
s

cor amarela; embalagem plástica com 100
folhas;
Pasta em L; de polipropileno, com
espessura mínima de 0,20 micras;
tamanho: oficio; na cor cristal.
Percevejo; em metal latonado; com
cabeça de 10 mm, colorida - caixa com
100 unidades.
Perfurador para papel; em ferro fundido;
com capacidade de perfurar 100 folhas;
com 2 vazadores; régua; na cor preto
Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v,
impedância interna nominal 150 m-ohm
ohm
em 1 KHZ; no tamanho media (C),
normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14;
embalado em cartela com 2 unidades;
conforme a resolução N°.257 de
30/06/99 do CONAMA; norma ABNT
7039/87 e 11175/90
Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com
ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo
descartável.
Pincel p/ quadro branco; na cor preta;
com ponta em acrílico, formato ogiva; do
tipo descartável.
Pincel p/ quadro branco; na cor verde;
com ponta em acrílico, formato ogiva; do
tipo descartável.
Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo
Largo.
Tinta guache; composta de resina, água,
pigmento, carga; conservante tipo
benzotiazol; com 6 cores sortidas,
contendo 15 ml; acondicionado em caixa
Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo,
frasco com 40 ml.
Tinta para carimbo; na cor preta; a base
de água, frasco com 30 ml. , com
tolerância de +/- 10%, p/ carimbos auto –
entintadores.
Visor para pasta; suspensa em PVC cristal
transparente; na medida < 6 x 5 > cm / +
1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50
unidades.
Caneta
esferográfica,
corpo
em
poliestireno cristal, formato redonda ou
sextavada, esfera de tungstênio, com
espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa
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ACP

R$ 0,49

Jocar

R$ 2,30

Classe

R$ 99,50

Elgin

R$ 17,00

Master
Print

R$ 1,80

Master
Print

R$ 1,60

Master
Print

R$ 1,80

Frama

R$ 8,90

Piratininga

R$ 1,86

Carbrinc

R$ 1,50

Carbrinc

R$ 3,20

SM

R$ 4,00

Injex Pen

R$ 21,00

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br
antiasfixiante
Fita
adesiva,
material
celofane
transparente, tipo monoface, largura 48
119
321
Rolo
Eurocel
R$ 2,20
mm, comprimento 45 m, transparente,
aplicação multiuso
Mídia cartão de memória; pen drive USB
122
185
Peça
Kingston
R$ 13,00
2.0; 49x20x2mm; 8 GB
Papel sulfite de papelaria; gramatura 63
g/m2; formato A4; medindo (210 x 297)
Pacote
mm; opacidade mínima de 87%,
131
100
com 100 conforme norma TAPPI; umidade entre
Clipinho
R$ 4,00
folhas
5,0% (+/-0,5);
0,5); corte rotativo, ph alcalino
cor rosa; embalagem plástica com 100
folhas;
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-3 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamen
Departamentos
tos da Municipalidade,
Municipalidade 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: PÉRICLES LIMA DE
OLIVEIRA - ME,, vencedora do
dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Almofada para carimbo; de feltro, em
4
25
Peça
estojo plástico, com entintamento; tinta
Radex
R$ 2,28
na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm
Caixa
Borracha de papelaria; feita de látex
com
natural, com protetor plástico; para lápis
11
30
24
e grafite; no formato retangular; numero
Leonora
R$ 18,40
unidade 24; branca. Caixa com 24 unidades.
s
Caderno brochura; costurado; capa dura
1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo
12
700
Peça
90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando
Máxima
R$ 2,50
56 g/m2; deve atender a norma NBR
6045-versão 2000.
Capa para encadernação; jogo em PVC
Pacotes liso; gramatura da capa 0,30 micras
com
cristal; gramatura da contracapa 0,30
Gráfica
20
7
100
micras na cor azul; sem dorso
R$ 15,00
Lafaiete
unidade (individuais); para fechamento com
s
espiral; no formato oficio 2 (220x330)
mm, pacotes com 100 pares
Frasco
Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas
22
300
com
Leonora
R$ 1,88
90 g
Caixa
Colchete latonado nº. 09; caixa com 72
23
16
BRW
R$ 3,30
com
unidades.
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Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

28

18

72
unidade
s
Caixa
com
250
unidade
s
Pacote
com 50
unidade
s

33

15

34

137

Peça

35

80

Peça

38

200

Rolo

150

Caixa
com
15
palitos

270

Caixa
com
5000
unidade
s

40

45

35

Caixa
com
144
unidade
s

54

10

Tubo
com
25
unidade
s

57

60

Peça

49

Envelope A4 Saco Branco 229X324mm
100gr Cx250 unidades

Espiral; para encadernação de plástico
PVC; incolor; com 45 mm - pacotes com
no mínimo 50 unidades.
Estilete; cabo em plástico rígido; em
lâmina de aço carbono; medindo18 mm.
Extrator de grampos; em aço cromado;
tipo espátula.
Fita adesiva, material crepe, tipo
monoface, largura 19 mm, comprimento
50 m, cor bege, aplicação multiuso.
Giz de cera; para desenho; em papel;
cores mistas; tipo curto; no formato
redondo; medindo 11 x 55 mm (diâm. X
compr.); composição básica de ceras e
pigmentos orgânicos; produto atóxico,
antialérgico; em caixa com 15 palitos;
devendo estar em conformidade com a
norma ABNT – NBR NM300; e certificado
pelo INMETRO.
Grampo para grampeador, material metal,
tratamento
superficial
galvanizado,
tamanho 26/6 com 5000 unidades.
Lápis, corpo em madeira cor preta
envernizada, no formato redondo,
material da carga mina grafite, número
02, dureza carga HB, medindo no mínimo
170 mm, nome do fabricante gravado no
lápis, com identificação do fornecedor na
embalagem, acessório adicional devendo
ser entregue apontado, características
adicionais sem borracha apagadora, com
144 unidades.
Mídia CD-R;
R; para gravação de áudio e
dados; óptica gravável, com face
imprimível; capacidade de 700 MB e 80
minutos; velocidade de 52X c/ 25
unidades.
Organizador de mesa; de acrílico; com
compartimento para lápis e clips; tipo
duplo; no formato retangular; na cor
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Gráfica
Lafaiete

R$ 54,00

Espiral

R$ 76,29

BRW

R$ 1,07

BRW

R$ 0,60

Adere

R$ 2,38

BRW

R$ 1,56

BRW

R$ 2,20

Leonora

R$ 19,40

Multilaser

R$ 16,50

Acrimet

R$ 11,00

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

58

24

Caixa
com
100
folhas

59

6

Rolo

103

Pacote
com
50
folhas

65

67

120

Peça

68

300

Peça

69

370

Peça

72

170

Peça

420

Cartela
com
2
unidade
s

78

81

40

Caixa
com
12
unidade
s
Caixa
com
12
unidade
s

82

30

86

100

Peça

87

3

Peça

92
93
95

50
50
280

Kg
Kg
Peça

fume.
Papel carbono; em papel base; no
tamanho (220 x 330) mm; na cor preta;
Grampline
tipo comum - caixas com 100 folhas
Papel
manilha;
pesando
40g/m2;
medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa.
Papel vergê diplomata branco; medindo
297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote
c/ 50 folhas.

Minaspel

R$ 54,00

Minaspel

R$ 9,10

Pasta catalogo; cartão revestido de
plástico; com 100 envelopes plásticos;
espessura de 0,12 micras; 4 extensores de
DAC
metal; no tamanho oficio; na cor na cor
preta; s/n.
Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x
Policart
325 mm cor azul.
Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x
Policart
325 mm cor transparente.
Pasta simples (plástico); de polipropileno;
espessura de 0,18 micras; no tamanho a4;
Policart
com canaleta; na cor transparente.
Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v,
formula avançada e composição dióxido
de manganês, zinco, hidróxido de
potássio, grafite e oxido de zinco; no
tamanho pequeno (AA); embalado em
Elgin
cartela com 2 unidades; conforme a
resolução N°. 257 de 30/06/99 do
CONAMA;
ONAMA; norma ABNT 7039/87 e
11175/90
Pincel atômico, material plástico, tipo
ponta de feltro, redonda, tipo carga
recarregável, cor tinta preta - com 12 Grampline
unidades.
Pincel atômico, material plástico, tipo
ponta de feltro, redonda, tipo carga
recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 Grampline
unidades.
Pincel p/ quadro branco; na cor
vermelha; com ponta em acrílico, formato Grampline
ogiva; do tipo descartável.
Porta fita adesiva; de mesa, em
poliestireno;
adaptável
em
rolo
Acrimet
12mmx65m.
Refil cola quente bastão fino 1 kg
Unibem
Refil cola quente bastão grosso 1 kg
Unibem
Régua de uso escolar/escritório; de
Walleu
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R$ 16,00

R$ 9,90

R$ 1,04
R$ 1,15
R$ 0,99

R$ 2,62

R$ 14,00

R$ 14,00

R$ 1,54
R$ 11,00
R$ 17,90
R$ 17,90
R$ 0,41

Divisão de Compras e Licitações
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96

40

Frasco

97

300

Peça

98

200

Peça

102

104

105

106

15

70

170

70

Frasco
com 40
ml.
Pacote
com
10
unidade
s
Pacote
com
10
unidade
s
Pacote
com
10
unidade
s
Pacote
com
10
unidade
s

107

50

109

200

Peça

67

Caixa
com
500
gramas

113

plástico; medindo 30 cm, com escala
milimétrica, em baixo relevo; na cor
transparente.
Removedor de cola universal, tipo
DESCOLA TUDO, para remoção de todos
os tipos de colas. Ideal para remover
resíduos de colas, fitas e etiquetas
adesivas, peles e colagens defeituosas. Em
tubo ou bisnaga com no mínimo 2
gramas.
Tesoura escolar; de aço inoxidável;
medindo 11 cm; cabo polipropileno
atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite;
lamina em aço inoxidável; ponta
arredondada; garantia contra defeito de
fabricação por tempo indeterminado
Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm;
cabo de polipropileno atóxico; na cor
preta; destro; com três dedos, com
parafuso para regulagem; lâmina em aço
inox;
com
ponta
pontiaguda
e
arredondada.
Tinta para carimbo; na cor: preto; sem
óleo, frasco com 40 ml.

Allchem

R$ 21,40

Joccar

R$ 1,23

Joccar

R$ 3,80

Radex

R$ 2,89

Polibrás

R$ 22,00

Polibrás

R$ 22,00

Polibrás

R$ 22,00

Polibrás

R$ 23,00

Romitec

R$ 8,00

BRW

R$ 4,50

Arquivo morto polionda amarela 350 x
130 x 245 mm c/ 10 unidades

Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x
245 mm c/ 10 unidades

Arquivo morto polionda verde 350 x 130
x 245 mm c/ 10 unidades

Arquivo morto polionda vermelha 350 x
130 x 245 mm c/ 10 unidades

Caderno pautado para música, espiral,
capa dura 203x280 com 96 folhas.
Clips, aço, paralelo, galvanizado, 8/0,
caixa c/ 500 gr.
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115

110

Caixa
com 6
frascos
de
23
gramas

116

2700

Folhas

40

Pacote
com 100
unidade
s

121

300

Caixa
com
50 jogos

123

780

Folha

124

1000

Folha

128

780

Folha

380

Pacote
com
500
folhas

13

Pacote
com
500
folhas

118

130

132

Cola; liquida colorida; para uso em
blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a
base de resina de PVA, pigmentos, solúvel
em água; atóxica; secagem rápida;
acondicionada em frasco; pesando 23
gramas cada frasco; nas cores azul,
vermelha, amarela, verde, branca,
anca, preta;
em caixa com 6 frascos; com validade
mínima de 6 meses.
E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm;
modelo liso cores variadas (amarelo, azul,
bege, branco, laranja, rosa, verde,
vermelho, marron).
Envelope plástico; para pasta catalogo;
tamanho: A4; 02 furos; com espessura
mínima de (0,10) micras; transparente.
Grampo fixa papel, trilho, medindo 80
mm, em chapa de aço com tratamento
anti-ferrugem,
ferrugem, apresentado em caixa
contendo 50 jogos.
Papel cartão fosco; pesando 280g/m2;
medindo 50 x 70 cm, cores variadas
(amarelo, azul, azul claro, branco,
marrom, verde, vermelho).
Papel color set de papelaria; gramatura
150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cores
variadas (amarelo, azul, marrom, verde,
vermelho).
Papel microondulado 50 x 80 cm; cores
variadas (amarelo, azul, marrom, verde,
vermelho).
Papel sulfite de papelaria, gramatura 75
g/m2, formato ofício 9, medindo 215 x
315 mm, alvura mínima de 90%,
conforme norma ISO, opacidade mínima
de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0),
1,0),
conforme norma TAPPI, corte rotativo,
PH alcalino, cor branca, embalagem
revestida em BOPP, com certificação
ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com
500 folhas.
Papel sulfite de papelaria; gramatura
75g/m2;
FORMATO A3; medindo
(297x420) mm; alvura mínima de
90%,conforme
conforme norma ISO; opacidade
mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/3,5%(+/
1,0),conforme norma TAPPI; corte
rotativo, PH alcalino cor branca;
embalagem revestida em BOPP; com
certificação ambiental FSC ou CERFLOR.
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Neom

R$ 3,80

Gráfica
Lafaiete

R$ 0,80

DAC

R$ 7,00

BRW

R$ 4,49

Minaspel

R$ 0,58

Minaspel

R$ 0,53

Micropak

R$ 2,70

Resma

R$ 29,00

Resma

R$ 39,00

Divisão de Compras e Licitações
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133

50

134

110

Caixa
com
50
unidade
s
Peça

Pacotes com 500 folhas.
Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX
50 UN confeccionadas em cartão Kraft
200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira
plástica e visor.

Dello

R$ 55,00

Pistola aplicadora de cola quente, grande
Unibem
R$ 10,00
Etiqueta adesiva para impressora,
medindo 100 x 30 mm, em papel couchê.
Maxx
137
200
Rolo
Compatível para impressora Zebra
R$ 21,00
Print
GC420T. Rolo com no mínimo 1120
unidades.
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-4 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, 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: RAQUEL CARVALHO
APOLIDORIO LOPES 34903595854
34903595854, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Apagador para quadro branco de feltro
5
27
Peça
tratado com type e base de plástico ABS
Kaz
R$ 2,90
2000 anatômico.
Apagador; de giz; corpo feito de madeira;
6
5
Peça
medindo 150 compr. X 70 larg. mm com
Stalo
R$ 1,50
tolerância de +/- 10%; com base de feltro;
Tubo
DVD-R
R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou
com
120 minutos c/ 25 und.
25
10
25
Multilaser
R$ 25,99
unidade
s
Pacote
Espiral; para encadernação de plástico
com
PVC; incolor; com 14 mm - pacotes com
32
30
50
no mínimo 50 unidades.
Excentrix
R$ 12,98
unidade
s
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-5 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamen
Departamentos
tos da Municipalidade,
Municipalidade 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: DALEN SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP, vencedora dos seguintes
seguinte lotes:
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
VALOR
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UNITÁRIO
8

100

Rolo

9

35

Und

17

60

Peça

39

280

Rolo

43

27

Peça

44

120

Peça

71

80

Peça

424

Pacote
com
100
folhas

91

108

114

220

Rolo

52

Caixa
com 6
frascos
de
23
gramas

Barbante; de algodão; com 04 fios;
pesando 400 gramas, aproximadamente
600m, na cor crua.
Bateria portátil não recarregável, tipo
alcalina, na voltagem de 9V, medindo
aproximadamente
16x25x44
mm,
composição químico dióxido de zinco,
zinco, hidróxido de potássio, grafite e
óxido de zinco. Cartela com 1 unidade.
Caneta permanente; corpo em plástico
rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para
escrever em CD.
Fita adesiva, material papel, tipo dupla
face, largura 19 mm, comprimento 30 m,
cor branca, aplicação multiuso
Grampeador apropriado para grampear,
tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen,
extração de resinas, ornamentação de
festas, decoração, etc. Altura: 145 mm,
Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm.
Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador:
63 grampos.
Grampeador; de mesa; estrutura metálica;
base
plástica;
medindo
(16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x
alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e
26/6; com capacidade mínima para
grampear e alfinetar 25 folhas (papel
75g/m2
Pasta sanfonada; papelão revestido de
plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31
(a/z); no tamanho oficio; na cor preta.
Recado auto adesivo amarelo; em papel
off-set;
set; medindo (76x76) mm, bloco
contendo 100 folhas cada.
Bobina térmica para impressora de
cupom fiscal (ou emissor de cupom fiscal
- ECF) com memória de fita detalhe
(MFD). Largura de 80 mm e comprimento
de 40 metros. Produzidas em papel
térmico amarelo de 56 g/m², com
capacidade de preservar a impressão por
5 anos.
Cola gliter; atóxica; embalada em frasco
plástico com 23 gr, com 6 cores
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Corbatex

R$ 8,80

Elgin

R$ 12,96

Lyke

R$ 1,30

Koretech

R$ 3,72

Jocar

R$ 42,00

Classe

R$ 6,75

Delucas

R$ 59,90

Cole Fácil

R$ 1,63

Regispel

R$ 3,77

Piratininga

R$ 6,20

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
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compras@cajati.sp.gov.br
Caixa /
Envelop
e com
100
folhas

Etiqueta adesiva retangular, na cor
branca, medindo 25,4 mm x 99 mm,
136
20
folhas em formato A4. Envelope com no
Clamar
R$ 30,80
mínimo 2200 etiquetas, sendo 22
etiquetas por folhas
Ribbon de cera, medindo 110 mm x 74 m.
Master138
7
Caixa
Compatível com impressora Zebra
R$ 166,00
corp
GC420t. Caixa com no mínimo 24 rolos.
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-6 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, 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: COMERCIAL PANORAMA
LTDA - ME, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Caderno espiral; de arame galvanizado;
espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato
13
100
Peça
1/4; com capa em 1 cor, pesando
Foroni
R$ 2,94
250g/m2; com 96 folhas; gramatura da
folha 56g/m2
Pacotes Capa
para
encadernação
PP
com
(polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4
4
18
50
50
(21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.
Plastyline
R$ 9,49
unidade
s
Pacotes Capa
para
encadernação
PP
com
(polipropileno), Cor: transparente line;
19
50
50
Formato: A-4
4 (21 x 297 mm ), Tolerância: Plastyline
R$ 8,99
unidade 0,2%
s
Fita adesiva de papelaria; celofane;
37
200
Rolo
Koretech
R$ 1,28
medindo (19mmx50m); comum.
Caixa
Giz escolar, colorido; formato cilíndrico;
com
revestimento plastificado; medindo 81 x
41
5
Dubom
R$ 3,99
50
10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em
palitos caixa com 50 palitos.
Massa de modelar; composição básica
ceras, pigmentos orgânicos e carga
Caixa
mineral inerte; apresentação sólida,
com
maleável, atóxica; tipo fosco; na cor
53
220
12
Splash
R$ 2,48
variada; embalado em estojo, contendo
unidade
12 unidades; e suas condições deverão
s
estar de acordo com a norma NBR-11786,
786,
certificado pelo INMETRO
Pasta c/aba e elástico (plástico); de
66
210
Peça
ACP
R$ 2,84
polipropileno; espessura de 0,35 micras,

Página 26 de 32

Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854
3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

73

50

Caixa
com
100
unidade
s

lombada de 20 mm; no tamanho oficio;
com ilhoses de metal; cristal.
Percevejo de metal latonado; com cabeça
de 10 mm; com 100 unidades.
Jocar

R$ 2,04

Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5
volts; 1100 MAH; no tamanho palito
(AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento:
77
375
44,5mm; embalado em embalagem em
Elgin
R$ 2,98
cartela com 02 unidades.; conforme a
resolução n.257 de 30/06/99 do conama;
NBR7039
Fita adesiva, material celofane, tipo
monoface, largura 12 mm, comprimento
120
85
Rolo
Koretech
R$ 1,44
mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação
multiuso.
Papel de seda; comprimento 70 cm,
largura 50 cm, pesando 20g/m2; cores
126
540
Folhas
Pilar
R$ 0,13
variadas (amarelo, azul, marrom, verde,
vermelho)
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Cartela
com
2
unidade
s

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-7 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, 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: LUAN FERREIRA
PATUCCI 40095828800 - ME
ME, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Encadernadora;
com
acionamento
manual; modelo de mesa; para
encadernação espiral; de furos redondos;
medindo 4 mm de diâmetro; e com passo
de furacão de 6 mm; comprimento de
perfuração mínimo de 380 mm; podendo
27
2
Peça
Lorben
R$ 389,99
perfurar simultaneamente no mínimo 10
folhas de 75 g/m2; regulador de margem
com no mínimo 4 posições; devendo
possuir gaveta coletora de resíduos da
perfuração; garantia 12 meses apos a
entrega; no balcão.
Bobina de senha numerada, em ordem
sequencial, com 3 dígitos de 000 a 999
135
200
Rolo
com 2000 senhas, em papel branco (58 g),
Azled
R$ 19,99
picotado.
Medidas
aproximadas:
comprimento 96 metros x diâmetro 11
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cm x largura 4 cm - peso aproximado 350
g cada rolo. Rolo com 2000 senhas; Para
uso em dispensador de senhas bico de
pato, pedestal de chão.
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-8 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Depar
Departamentos
tamentos da Municipalidade,
Municipalidade 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: DAGEAL COMÉRCIO DE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, vencedora dos seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Envelope pardo pequeno, em papel kraft
31
6570
Peça
890 gr, na cor parda, formato 176 mm x
Ripom
R$ 0,12
250 mm, com abertura do lado menor
Fichários para fichas padronizadas 5" x 8"
36
5
Peça
-Base
Base
metálica
com
tampa
em
Waleu
R$ 75,00
poliestireno
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-9 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12
(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,
Eletrônico através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentor
Detentora do Termo de Registro de Preços: ROVAN ARTES GRÁFICAS
LTDA, vencedora dos seguinte
seguintes lotes:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Capa de Processo, impresso na cor: preto.
Em papel cartolina 180g/m² , 1 x 0 cor
(verde, branco, amarelo, rosa e azul),
111
5.000
Unidade
Própria
R$ 0,60
formato: 32,5 x 49,2 cm. Com 1dobra,
incluindo arte final. (lote com no mínimo
500 unidades)
Envelope pardo "Saco Grande", impresso
na cor: preto. Em papel Kraft 80 g/m² (1 x Maxprint
117
8.000
Peça
R$ 0,29
0 cor), f. final: 26x36 cm, incluindo arte
Própria
final. (40 lotes de 500 unidades)
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 011/2020-10 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e
envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade
Municipalidade, por período de 12
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(doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema Eletrônico,
Eletrônico através de Sistema de
Registro de Preços (SRP). Detentor
Detentora do Termo de Registro de Preços: SARTORI & SARTORI
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, vencedora do seguinte lote:
VALOR
Item
Qtde.
Und.
Descrição
MARCA
UNITÁRIO
Papel sulfite de papelaria, gramatura 75
g/m2, formato A4, medindo 210 x 297
mm, alvura mínima de 90%, conforme
Pacote
norma ISO, opacidade mínima de 87%,
com
Eco
129
6.000
umidade entre 3,5% (+/-1,0),
1,0), conforme
R$ 13,99
500
Premium
norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,
folhas
cor branca, embalagem revestida em
BOPP, com certificação ambiental FSC ou
CERFLOR. Pacote com 500 folhas.
Assinatura: 12.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 16. Cajati, 12 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2020-01 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 148/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos leves, médios e pesados, máquinas e
equipamentos de terraplanagem e agrícola, pertencentes à Frota de veículos oficiais da
Prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme Termo de referência edital,
edital 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: FABIANA MACHADO
IZUMI 26511439879,, vencedora do seguinte lote:
CUSTO/
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
HORA(R$)
VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS Á GASOLINA): Serviços de
manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter
preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e
monitorada,, de acordo com o PLANO DE MANUTENÇÃO
PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO que
acompanha cada veiculo, com o objetivo de reduzir ou impedir
falhas no desempenho dos veículos. Esse tipo de manutenção
visa o aumento da confiabilidade e leva os veícu
veículos, a operar h/H
800
R$ 16,00
sempre próximo das condições em que saiu da fábrica.
MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA: Serviços de caráter
corretivo que consistem em substituir peças ou componentes
que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos a
uma parada inesperada,
a, por falha ou pane em um ou mais
componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento
da normalidade operacional dos veículos.
Assinatura: 20.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati, 20 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2020-02 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 148/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos leves, médios e pesados, máquinas e
equipamentos de terraplanagem e agrícola, pertencentes à Frota de veículos oficiai
oficiais da
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Prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme Termo de referência edital,
edital 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: JUSFRIO COMÉRCIO DE
PEÇAS E TRANSPORTES LTDA
LTDA, vencedora do seguinte lote:
CUSTO/
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
HORA(R$)
VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS;
CAMINHONETES; CAMINHÃO PEQUENO PORTE; FURGÃO):
Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de
caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e
monitorada, de acordo com o PLANO DE MA
MANUTENÇÃO
PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO que
acompanha cada veiculo, com o objetivo de reduzir ou impedir
falhas no desempenho dos veículos. Esse tipo de manutenção
h/H
400
R$ 40,00
visa o aumento da confiabilidade e leva os veículos, a operar
sempre próximo das condições em que saiu da fábrica.
MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA: Serviços de caráter
corretivo que consistem em substituir peças ou componentes
que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos a
uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais
componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento
da normalidade operacional dos veículos.
Assinatura: 20.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati, 20 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2020-03 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Presencial nº 148/2019
/2019 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Contrataç
Contratação
ão de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos leves, médios e pesados, máquinas e
equipamentos de terraplanagem e agrícola, pertencentes à Frota de veículos oficiais da
Prefeitura Municipall de Cajati - SP, conforme Termo de referência edital,
edital 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: D. DOS SANTOS
OLIVEIRA AUTO ELÉTRICA - ME, vencedora dos seguintes lotes:
CUSTO/
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
HORA(R$)
VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA / CARROCERIA /
MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICRO
MICRO-ÔNIBUS): Serviços de
manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter
preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e
monitorada, de acordo com o PLANO DE MANUTENÇÃO
PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO que
acompanha cada veiculo, com o objetivo de reduzir ou impedir
falhas no desempenho dos veículos. Esse tipo de manut
manutenção h/H
800
R$ 30,00
visa o aumento da confiabilidade e leva os veículos, a operar
sempre próximo das condições em que saiu da fábrica.
MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA: Serviços de caráter
corretivo que consistem em substituir peças ou componentes
que se desgastaram ou falharam
haram e que levaram os veículos a
uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais
componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento
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da normalidade operacional dos veículos.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ
CARREGADEIRAS;
ROLOS
COMPACTADORES;
MOTONIVELADORAS; ESCAVADEIRAS; RETROESCAVADEIRAS
E CARRETA PRANCHA): Serviços de manutenção mecânica
preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma
sistêmica, controlada e monitorada, de acordo com o PLANO DE
MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO
PROPRIETÁRIO que acompanha cada veiculo, com o objetivo de
reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Esse h/H
400
R$ 55,00
tipo de manutenção visa o aumento da confia
confiabilidade e leva os
veículos, a operar sempre próximo das condições em que saiu
da fábrica. MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA: Serviços de
caráter corretivo que consistem em substituir peças ou
componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os
veículoss a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou
mais componentes. Este tipo de manutenção visa o
restabelecimento da normalidade operacional dos veículos.
Assinatura: 20.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati, 20 de fevereiro de 2020.
LEANDRO DE MORAIS – Pregoeir
Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.

001

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 013/2020-01 – Contratante: Prefeitura do
Município de Cajati – SP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2020
20 (ata de Registro de
Preços), que objetiva a Aquisição de cestas básicas de alimentos e material higiênico para
atendimento às famílias em situação de alta vulnerabilidade social e econômica, atendidas pelo
Departamento de Assistência Social amparada na Le
Leii Municipal nº 1024/10,
1024/10 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: P2 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME,, vencedora do seguinte lote:
VALOR TOTAL DE CADA
LOTE QTDE
UND
DESCRIÇÃO TÉCNICA
CESTA BÁSICA
Cesta básica de alimentos e material
higiênico, em embalagem plástica
R$ 79,00
reforçada, contendo:
TOTA
RELAÇÃO DE ITENS
UNIT
MARCA
L
02 pacotes contendo 5 kg de arroz
R$
R$
Sabor Sul
tipo 1;
11,63 23,26
02 pacotes contendo 1 kg de feijão
R$
R$
Reserva
carioca tipo 1;
4,48
8,96
1800
Unidade 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar
R$
R$
Certano
refinado especial;
2,36
4,72
01 pacote contendo 1 kg de sal
R$
R$
Pop
refinado;
0,67
0,67
01 pacote contendo 250 gramas de
R$
R$
Alvorada
café torrado e moído;
4,01
4,01
01 pacote contendo 400 gramas de
R$
R$
Prodasa
biscoito doce tipo maria;
2,64
2,64
01 pacote contendo 500 gramas de
R$
R$
Q´Delícia
macarrão com ovos tipo spaguetti;
1,79
1,79
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02 pacotes contendo 500 gramas de
fubá de milho, amarelo, tipo 1;
02 frascos contendo 900 ml de óleo de
soja refinado;
02 latas com no mínimo 120 gramas
de sardinha ao óleo comestível;
02 caixas contendo no mínimo 140
gramas de extrato de tomate;
01 pacote contendo 400 gramas de
leite em pó integral;
01 pacote contendo 4 rolos de 30
metros de papel higiênico branco;
01 pacote contendo 5 unidades de
200 gramas de sabão em barra;

R$
R$
Siloti
0,86
1,72
R$
R$
Cocamar
3,98
7,96
R$
R$
Pescador
2,62
5,24
R$
R$
Bonare
0,74
1,48
R$
R$
Danky
7,66
7,66
R$
R$
Folhalev
2,12
2,12
R$
R$
Minuano
5,92
5,92
R$
R$
01 unidade de 90 gramas de sabonete.
Iara
0,85
0,85
Assinatura: 28.02.2020.. Vigência: 12 meses. Proponentes: 07. Cajati, 28 de fevereiro de 2020.
JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO - Prefeito Municipal.
Encontra-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 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 modific
modificações,
ações, 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 fornecedores 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
modalidade licitatória, Tomada de Preços. O CERTIFICADO 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 documentos 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 Prestadores 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
ompanhar a divulgação 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 respectiva.
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