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Saldo à retirar

Item Descrição UN Marca Valor

- Fornecedor : KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
39 UN RIOVALLEY 20 R$ 78,30 R$ 1.566,00

R$ 1.566,00

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad
e

Valor 
unitário

Avental Térmico, tamanho aproximado 
90x70, anti-chamas, cor branco, para 
utilização na cozinha.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Amostra: 01 unidade 
dentro da embalagem original do 
produto
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Saldo à retirar
Item Descrição UN Marca Valor
- Fornecedor : LC COMERCIAL EIRELI 

5 FDO LC 920 R$ 58,80 R$ 54.096,00

6 CX LUX PAPER 460 R$ 32,22 R$ 14.821,20

15 FDO LC 130 R$ 58,80 R$ 7.644,00

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad Valor 

Papel higiênico, folha dupla, cor branca, 
gofrado, absorvente, macio, picotado, 
sem perfume.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
comprimento 30 m, largura 10 cm, 
composto 100% celulose virgem, alvura 
superior a 80% conforme norma ABNT 
NBR NM – ISO 2470, pacote com 4 
rolos cada e fardo com 64 unidades. 
Deverá apresentar juntamente com a 
amostra: *Ficha técnica do fabricante; 
*Laudo microbiológico do produto; 
*Laudo do IPT ou outro laboratório 
credenciado que comprove as 
especificações do produto; *Laudo de 
avaliação de sensibilização dérmica, 
irritabilidade dérmica primária e 
irritabilidade dérmica acumulada. 

Papel toalha interfolhas pacotes com 
2000 fls, tamanho 21cmx23cm. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 100%fibras 
virgens, alvura não inferior a 90%, 
resistência a tração: na direção 
longitudinal não inferior a 139,83 N/m e 
na direção transversal não inferior a 
90,97 N/m resistência a tração úmido 
ponderada não inferior a 132,80 N/m, 
pintas não superior a 1,65 mm2/m2, e 
furos não superior a 0,12 mm2/m2, 
capacidade de absorção de agua 
método cestinha não inferior a 4,33 
g/g. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
espedido por laboratório credenciado 
para comprovar os índices de qualidade 
solicitados e que o mesmo esta em 
conformidade com a norma ABNT 
15464-7/2007; *Relatório de ensaio de 
irritabilidade dérmica de laboratório 
credenciado do fabricante; *Relatório 
microbiológico comprovando que o 
produto atende os requisitos 
microbiológicos da portaria ms 1480/90 

Papel higiênico, folha dupla, cor branca, 
gofrado, absorvente, macio, picotado, 
sem perfume.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: comprimento 30 m, 
largura 10 cm, composto 100% 
celulose virgem, alvura superior a 
80% conforme norma ABNT NBR 
NM – ISO 2470, pacote com 4 rolos 
cada e fardo com 64 unidades. 
Deverá apresentar juntamente com a 
amostra: *Ficha técnica do 
fabricante; *Laudo microbiológico 
do produto; *Laudo do IPT ou outro 
laboratório credenciado que 
comprove as especificações do 
produto; *Laudo de avaliação de 
sensibilização dérmica, irritabilidade 
dérmica primária e irritabilidade 
dérmica acumulada. 
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16 CX LUX PAPER 130 R$ 32,22 R$ 4.188,60

25 FDO LC 90 R$ 58,80 R$ 5.292,00

26 CX LUX PAPER 90 R$ 32,22 R$ 2.899,80

Papel toalha interfolhas pacotes com 
2000 fls, tamanho 21cmx23cm,. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 100%fibras 
virgens, alvura não inferior a 90%, 
resistência a tração: na direção 
longitudinal não inferior a 139,83 N/m e 
na direção transversal não inferior a 
90,97 N/m resistência a tração úmido 
ponderada não inferior a 132,80 N/m, 
pintas não superior a 1,65 mm2/m2, e 
furos não superior a 0,12 mm2/m2, 
capacidade de absorção de agua 
método cestinha não inferior a 4,33 
g/g. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
espedido por laboratório credenciado 
para comprovar os índices de qualidade 
solicitados e que o mesmo esta em 
conformidade com a norma ABNT 
15464-7/2007; *Relatório de ensaio de 
irritabilidade dérmica de laboratório 
credenciado do fabricante; *Relatório 
microbiológico comprovando que o 
produto atende os requisitos 
microbiológicos da portaria ms 1480/90. 

Papel higiênico, folha dupla, cor branca, 
gofrado, absorvente, macio, picotado, 
sem perfume, 90,0000 FDO 82,0700 
7.386,30 DESCRIÇÃO COMPLETA: 
comprimento 30 m, largura 10 cm, 
composto 100% celulose virgem, alvura 
superior a 80% conforme norma ABNT 
NBR NM – ISO 2470, pacote com 4 
rolos cada e fardo com 64 unidades. 
Deverá apresentar juntamente com a 
amostra: *Ficha técnica do fabricante; 
*Laudo microbiológico do produto; 
*Laudo do IPT ou outro laboratório 
credenciado que comprove as 
especificações do produto; *Laudo 
de avaliação de sensibilização 
dérmica, irritabilidade dérmica 
primária e irritabilidade dérmica 
acumulada. 

Papel toalha interfolhas pacotes com 
2000 fls, tamanho 21cmx23cm.  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 100%fibras 
virgens, alvura não inferior a 90%, 
resistência a tração: na direção 
longitudinal não inferior a 139,83 N/m e 
na direção transversal não inferior a 
90,97 N/m resistência a tração úmido 
ponderada não inferior a 132,80 N/m, 
pintas não superior a 1,65 mm2/m2, e 
furos não superior a 0,12 mm2/m2, 
capacidade de absorção de agua 
método cestinha não inferior a 4,33 
g/g. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
espedido por laboratório credenciado 
para comprovar os índices de qualidade 
solicitados e que o mesmo esta em 
conformidade com a norma ABNT 
15464-7/2007; *Relatório de ensaio de 
irritabilidade dérmica de laboratório 
credenciado do fabricante; *Relatório 
microbiológico comprovando que o 
produto atende os requisitos 
microbiológicos da portaria ms 1480/90. 
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33 FDO LC 100 R$ 58,80 R$ 5.880,00

34 CX LUX PAPER 150 R$ 32,22 R$ 4.833,00

47 FDO LC 40 R$ 58,80 R$ 2.352,00

48 FDO LUX PAPER 150 R$ 32,22 R$ 4.833,00

R$ 106.839,60

Papel higiênico, folha dupla, cor branca, 
gofrado, absorvente, macio, picotado, 
sem perfume.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
comprimento 30 m, largura 10 cm, 
composto 100% celulose virgem, alvura 
superior a 80% conforme norma ABNT 
NBR NM – ISO 2470, pacote com 4 
rolos cada e fardo com 64 unidades. 
Deverá apresentar juntamente com a 
amostra: *Ficha técnica do fabricante; 
*Laudo microbiológico do produto; 
*Laudo do IPT ou outro laboratório 
credenciado que comprove as 
especificações do produto; *Laudo de 
avaliação de sensibilização dérmica, 
irritabilidade dérmica primária e 
irritabilidade dérmica acumulada. 

Papel toalha interfolhas pacotes com 
2000 fls, tamanho 21cmx23cm,  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 100%fibras 
virgens, alvura não inferior a 90%, 
resistência a tração: na direção 
longitudinal não inferior a 139,83 N/m e 
na direção transversal não inferior a 
90,97 N/m resistência a tração úmido 
ponderada não inferior a 132,80 N/m, 
pintas não superior a 1,65 mm2/m2, e 
furos não superior a 0,12 mm2/m2, 
capacidade de absorção de agua 
método cestinha não inferior a 4,33 
g/g. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
espedido por laboratório credenciado 
para comprovar os índices de qualidade 
solicitados e que o mesmo esta em 
conformidade com a norma ABNT 
15464-7/2007; *Relatório de ensaio de 
irritabilidade dérmica de laboratório 
credenciado do fabricante; *Relatório 
microbiológico comprovando que o 
produto atende os requisitos 
microbiológicos da portaria ms 1480/90 

Papel higiênico, folha dupla, cor branca, 
gofrado, absorvente, macio, picotado, 
sem perfume. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
comprimento 30 m, largura 10 cm, 
composto 100% celulose virgem, alvura 
superior a 80% conforme norma ABNT 
NBR NM – ISO 2470, pacote com 4 
rolos cada e fardo com 64 unidades. 
Deverá apresentar juntamente com a 
amostra: *Ficha técnica do fabricante; 
*Laudo microbiológico do produto; 
*Laudo do IPT ou outro laboratório 
credenciado que comprove as 
especificações do produto; *Laudo de 
avaliação de sensibilização dérmica, 
irritabilidade dérmica primária e 
irritabilidade dérmica acumulada. 

Papel toalha interfolhas pacotes com 
2000 fls, tamanho 21cmx23cm,  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 100%fibras 
virgens, alvura não inferior a 90%, 
resistência a tração: na direção 
longitudinal não inferior a 139,83 N/m e 
na direção transversal não inferior a 
90,97 N/m resistência a tração úmido 
ponderada não inferior a 132,80 N/m, 
pintas não superior a 1,65 mm2/m2, e 
furos não superior a 0,12 mm2/m2, 
capacidade de absorção de agua 
método cestinha não inferior a 4,33 
g/g. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
espedido por laboratório credenciado 
para comprovar os índices de qualidade 
solicitados e que o mesmo esta em 
conformidade com a norma ABNT 
15464-7/2007; *Relatório de ensaio de 
irritabilidade dérmica de laboratório 
credenciado do fabricante; *Relatório 
microbiológico comprovando que o 
produto atende os requisitos 
microbiológicos da portaria ms 1480/90. 
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c LICITAÇÃO

Saldo à retirar

Item Descrição UN Marca Valor
- Fornecedor : NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME

46 PAR SUPREMA 200 R$ 76,85 R$ 15.370,00

R$ 15.370,00

Saldo à retirar

Item Descrição UN Marca Valor
- Fornecedor : ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

7 PCT ORLALIX 460 R$ 11,20 R$ 5.152,00

9 PCT ORLALIX 460 R$ 33,60 R$ 15.456,00

17 PCT ORLALIX 130 R$ 11,20 R$ 1.456,00

19 PCT ORLALIX 130 R$ 33,60 R$ 4.368,00

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad Valor 

Mangote de segurança, confeccionado 
em brim, 200,0000 PAR 156,2500 
31.250,00 DESCRIÇÃO COMPLETA: com 
tratamento antichama, costurado com 
linha de aramida, possui ajuste com 
elástico,embalagem contendo 01 par. 
Amostra: 01 par dentro da embalagem 
original do produto. 

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad Valor 

Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,08 
mm.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 15 litros, med. 39 cm 
largura X 58 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,10 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 50 litros, med. 63 cm 
largura X 80 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,08 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 15 litros, med. 39 cm 
largura X 58 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,10 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 50 litros, med. 63 cm 
largura X 80 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 



16

ANO 60 Guaratinguetá, 02 de dezembro de 2021 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.070

Diário Oficial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c LICITAÇÃO

27 PCT ORLALIX 90 R$ 11,20 R$ 1.008,00

29 PCT ORLALIX 90 R$ 33,60 R$ 3.024,00

Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,08 
mm.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 15 litros, med. 39 cm 
largura X 58 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,10 
mm.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 50 litros, med. 63 cm 
largura X 80 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
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c LICITAÇÃO

35 PCT ORLALIX 56 R$ 11,20 R$ 627,20

37 PCT ORLALIX 56 R$ 33,60 R$ 1.881,60

51 PCT ORLALIX 40 R$ 33,60 R$ 1.344,00

52 PCT ORLALIX 30 R$ 11,20 R$ 336,00

R$ 34.652,80

Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,08 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 15 litros, med. 39 cm 
largura X 58 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,10 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 50 litros, med. 63 cm 
largura X 80 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,10 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 50 litros, med. 63 cm 
largura X 80 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
Saco plástico para lixo, cor preto, 
confeccionado em polietileno, pct c/ 
100 unidades, com espessura de 0,08 
mm. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
capacidade 15 litros, med. 39 cm 
largura X 58 cm de altura, conforme 
norma ABNT. NBR 9191 de 
2008(ABNT). Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Laudo 
laboratorial expedido por laboratório 
credenciado, para comprovação que o 
produto atende ou esta em 
conformidade com a norma indicada 
acima, expedido no máximo a 12 meses 
da data da proposta. 
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c LICITAÇÃO

Saldo à retirar

Item Descrição UN Marca Valor
- Fornecedor : PARALIMP COMÉRCIO DE PROSUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 

4 CX WORKER 23 R$ 56,50 R$ 1.299,50

14 CX WORKER 13 R$ 56,50 R$ 734,50

24 CX WORKER 9 R$ 56,50 R$ 508,50

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad Valor 

Lustra móveis, fragrância lavanda, 
frasco de 200 ml, caixa com 24 
unidades.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde Anvisa. 
Deverá ser apresentado juntamente 
com a amostra: *Registro e/ ou 
notificação do produto na ANVISA; 
*Autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA; 
*Boletim técnico; *FISPQ do 
produto
Lustra móveis, fragrância lavanda, 
frasco de 200 ml, caixa com 24 
unidades. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto.
Lustra móveis, fragrância lavanda, 
frasco de 200 ml, caixa com 24 
unidades.  DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
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c LICITAÇÃO

41 POT CLORIM 400 R$ 87,99 R$ 35.196,00

43 PAR VOLK 100 R$ 7,90 R$ 790,00

44 PAR VOLK 150 R$ 7,90 R$ 1.185,00

45 PAR VOLK 150 R$ 7,90 R$ 1.185,00

R$ 40.898,50

Desinfetante de água para consumo 
humano, hortifrutícolas e indústria 
alimentícia.  DESCRIÇÃO COMPLETA: á 
base de cloro orgânico 
(dicloroisocianurato de sódio) - tablete 
efervescente de 01 grama; cloro ativo: 
45% por tablete - embalagem: pote 
plástico contendo 150 gramas de 
produto. Validade: 02 anos Rótulo: 
estar de acordo com a legislação 
vigente, constar de forma clara e 
impressa as informações: nome do 
produto e sua finalidade; modo de usar 
e precauções; aplicação de treinamento 
por responsável técnico inscrito em crn; 
nome do técnico responsável e seu 
registro no conselho regional de 
química; data de fabricação, validade e 
lote; composição do produto; conteúdo 
da embalagem; número do registro no 
ministério da saúde; nome, endereço e 
cnpj do fabricante. Deverá ser 
apresentado juntamente com a 
amostra: *Fispq (ficha de informação 
de segurança de produto químico); 
*Ficha técnica e registro no ministério 
da saúde como desinfetante de água 
para consumo humano, hortifrutícolas e 
indústria alimentícia. 

Luvas, confeccionada em borracha 
nitrillica, para limpeza - tamanho G – 
antiderrapante. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: com parte interna forrada 
com flocos de algodão, validade. 
mínima de 03 anos, embalagem plástica 
contendo 01 par. Deverá apresentar 
juntamente com a amostra: 
*Certificado de Aprovação, atestando a 
qualidade da luva pelo Ministério do 
Trabalho. 
Luvas, confeccionada em borracha 
nitrillica, para limpeza - tamanho M – 
antiderrapante.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: com parte interna forrada 
com flocos de algodão, validade mínima 
de 03 anos, embalagem plástica 
contendo 01 par. Deverá apresentar 
juntamente com a amostra: 
*Certificado de Aprovação, atestando a 
qualidade da luva pelo Ministério do 
Trabalho.
Luvas, confeccionada em borracha 
nitrillica, para limpeza - tamanho P – 
antiderrapante. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: com parte interna forrada 
com flocos de algodão, validade mínima 
de 03 anos, embalagem plástica 
contendo 01 par. Deverá apresentar 
juntamente com a amostra: 
*Certificado de Aprovação, atestando a 
qualidade da luva pelo Ministério do 
Trabalho. 
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c LICITAÇÃO

Saldo à retirar
Item Descrição UN Marca Valor
- Fornecedor : Y.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

1 CX SUPREMA 230 R$ 20,13 R$ 4.629,90

3 CX FACILITA 230 R$ 58,90 R$ 13.547,00

VALORES REGISTRADOS PP 103/21 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidad Valor 

Agua sanitaria - composicao: 
bactericida, hipoclorito de sodio, 
hidroxido de sodio.DESCRIÇÃO 
COMPLETA: cloreto de sodio com teor 
de cloro ativo de 2 a 2,5% (p/p). Pode 
ter acao como alvejante e desinfetante 
de uso geral. Frasco com 1 litro, caixa 
com 12 unidades, prazo de validade 
minimo de 03 meses e maximo de 06 
meses a partir da data de entrega. 
Devidamente rotulado, com 
especificacao do conteudo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
tecnico ou quimico responsavel e 
registro no Ministerio da Saude / Anvisa 
- de acordo com Portaria no. 89 de 
25/08/94 Anvisa. Devera ser 
apresentado juntamente com a 
amostra: *Registro e/ou notificacao do 
produto na ANVISA; *Autorizacao de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Ficha tecnica do 
produto; *Relatorio de ensaio expedido 
por laboratorio credenciado que 
comprove que o produto tem acao 
bactericida frente a cepa especifica de: 
Salmonella choleraesuis e 
staphylococcus aureus 
Limpador multiuso 500 ml - 4 em 1. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: com ação 
desengordurante, embalagem squeeze. 
PH 11,50 +_ 1,0 ( que deverá ser 
comprovado através do boletim 
técnico), Composição: água, solvente, 
conservante, sequestrante, fragância, 
tensoativo aniônico, com ingredientes 
ativo: Nonilfenol Etoxilado, caixa com 
24 unidades. Devidamente rotulado, 
com especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
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c LICITAÇÃO

10 UN SANY 460 R$ 2,49 R$ 1.145,40

11 CX SUPREMA 65 R$ 20,12 R$ 1.307,80

13 CX FACILITA 130 R$ 58,90 R$ 7.657,00

Saponáceo em pó com detergente, 
embalagem plástica contendo 300 gr, 
com tampa flip top.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Composição:linear 
alquilbenzeno sulfato de sódio, 
alcalinizante, agente abrasivo, 
essência, contém tensoativo 
biodegradável. Devidamente 
rotulado, com especificação do 
conteúdo, do fabricante, prazo de 
validade, nome do técnico ou 
químico responsável e registro no 
Ministério da Saúde / Anvisa. 
Deverá ser apresentado juntamente 
com a amostra: *Registro e/ ou 
notificação do produto na ANVISA; 
*Autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA; 
*Boletim técnico; *FISPQ do 
produto.

Agua sanitaria - composicao: 
bactericida, hipoclorito de sodio, 
hidroxido de sodio.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: cloreto de sodio com teor 
de cloro ativo de 2 a 2,5% (p/p). Pode 
ter acao como alvejante e desinfetante 
de uso geral. Frasco com 1 litro, caixa 
com 12 unidades, prazo de validade 
minimo de 03 meses e maximo de 06 
meses a partir da data de entrega. 
Devidamente rotulado, com 
especificacao do conteudo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
tecnico ou quimico responsavel e 
registro no Ministerio da Saude / Anvisa 
- de acordo com Portaria no. 89 de 
25/08/94 Anvisa. Devera ser 
apresentado juntamente com a 
amostra: *Registro e/ou notificacao do 
produto na ANVISA; *Autorizacao de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Ficha tecnica do 
produto; *Relatorio de ensaio expedido 
por laboratorio credenciado que 
comprove que o produto tem acao 
bactericida frente a cepa especifica de: 
Salmonella choleraesuis e 
staphylococcus aureus. 
Limpador multiuso 500 ml - 4 em 1.  
DESCRIÇÃO COMPLETA: com ação 
desengordurante, embalagem squeeze. 
PH 11,50 +_ 1,0 ( que deverá ser 
comprovado através do boletim 
técnico), Composição: água, solvente, 
conservante, sequestrante, fragância, 
tensoativo aniônico, com ingredientes 
ativo: Nonilfenol Etoxilado, caixa com 
24 unidades. Devidamente rotulado, 
com especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
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c LICITAÇÃO

20 UN SANY 130 R$ 2,49 R$ 323,70

21 CX SUPREMA 45 R$ 20,12 R$ 905,40

23 CX FACILITA 90 R$ 58,90 R$ 5.301,00

30 UN SANY 90 R$ 2,49 R$ 224,10

Saponáceo em pó com detergente, 
embalagem plástica contendo 300 gr, 
com tampa flip top.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Composição: linear 
alquilbenzeno sulfato de sódio, 
alcalinizante, agente abrasivo, essência, 
contém tensoativo biodegradável. 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério daSaúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: 
*Registro e/ ou notificação do 
produto na ANVISA; *Autorização 
de funcionamento do fabricante 
expedido pela ANVISA; *Boletim 
técnico; *FISPQ do produto. 
Agua sanitaria - composicao: 
bactericida, hipoclorito de sodio, 
hidroxido de sodio.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: cloreto de sodio com teor 
de cloro ativo de 2 a 2,5% (p/p). Pode 
ter acao como alvejante e desinfetante 
de uso geral. Frasco com 1 litro, caixa 
com 12 unidades, prazo de validade 
minimo de 03 meses e maximo de 06 
meses a partir da data de entrega. 
Devidamente rotulado, com 
especificacao do conteudo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
tecnico ou quimico responsavel e 
registro no Ministerio da Saude / Anvisa 
- de acordo com Portaria no. 89 de 
25/08/94 Anvisa. Devera ser 
apresentado juntamente com a 
amostra: *Registro e/ou notificacao do 
produto na ANVISA; *Autorizacao de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Ficha tecnica do 
produto; *Relatorio de ensaio expedido 
por laboratorio credenciado que 
comprove que o produto tem acao 
bactericida frente a cepa especifica de: 
Salmonella choleraesuis e 
staphylococcus aureus. 
Limpador multiuso 500 ml - 4 em 1.  
DESCRIÇÃO COMPLETA: com ação 
desengordurante, embalagem squeeze. 
PH 11,50 +_ 1,0 ( que deverá ser 
comprovado através do boletim 
técnico), Composição: água, solvente, 
conservante, sequestrante, fragância, 
tensoativo aniônico, com ingredientes 
ativo: Nonilfenol Etoxilado, caixa com 
24 unidades. Devidamente rotulado, 
com especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
Saponáceo em pó com detergente, 
embalagem plástica contendo 300 gr, 
com tampa flip top. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Composição: linear 
alquilbenzeno sulfato de sódio, 
alcalinizante, agente abrasivo, essência, 
contém tensoativo biodegradável. 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
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c LICITAÇÃO

31 CX SUPREMA 36 R$ 20,12 R$ 724,32

32 CX FACILITA 30 R$ 58,90 R$ 1.767,00

38 UN SANY 70 R$ 2,49 R$ 174,30

Agua sanitaria - composicao: 
bactericida, hipoclorito de sodio, 
hidroxido de sodio.  DESCRIÇÃO 
COMPLETA: cloreto de sodio com 
teor de cloro ativo de 2 a 2,5% (p/p). 
Pode ter acao como alvejante e 
desinfetante de uso geral. Frasco 
com 1 litro, caixa com 12 unidades, 
prazo de validade minimo de 03 
meses e maximo de 06 meses a 
partir da data de entrega. 
Devidamente rotulado, com 
especificacao do conteudo, do 
fabricante, prazo de validade, nome 
do tecnico ou quimico responsavel e 
registro no Ministerio da Saude / 
Anvisa - de acordo com Portaria no. 
89 de 25/08/94 Anvisa. Devera ser 
apresentado juntamente com a 
amostra: *Registro e/ou notificacao 
do produto na ANVISA; 
*Autorizacao de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA; 
*Ficha tecnica do produto; 
*Relatorio de ensaio expedido por 
laboratorio credenciado que 
comprove que o produto tem acao 
bactericida frente a cepa especifica 
de: Salmonella choleraesuis e 
staphylococcus aureus. 

Limpador multiuso 500 ml - 4 em 1 
DESCRIÇÃO COMPLETA: com ação 
desengordurante, embalagem squeeze. 
PH 11,50 +_ 1,0 ( que deverá ser 
comprovado através do boletim 
técnico), Composição: água, solvente, 
conservante, sequestrante, fragância, 
tensoativo aniônico, com ingredientes 
ativo: Nonilfenol Etoxilado, caixa com 
24 unidades. Devidamente rotulado, 
com especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
Saponáceo em pó com detergente, 
embalagem plástica contendo 300 
gr, com tampa flip top.  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Composição: linear alquilbenzeno 
sulfato de sódio, alcalinizante, 
agente abrasivo, essência, contém 
tensoativo biodegradável. 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome 
do técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: 
*Registro e/ ou notificação do 
produto na ANVISA; *Autorização 
de funcionamento do fabricante 
expedido pela ANVISA; *Boletim 
técnico; *FISPQ do produto. 
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c LICITAÇÃO

42 CX FACILITA 36 R$ 58,90 R$ 2.120,40

53 UN SANY 72 R$ 2,49 R$ 179,28

R$ 40.006,60

Limpador multiuso 500 ml - 4 em 1. 
 DESCRIÇÃO COMPLETA: com 
ação desengordurante, embalagem 
squeeze. PH 11,50 +_ 1,0 ( que 
deverá ser comprovado através do 
boletim técnico), Composição: água, 
solvente, conservante, sequestrante, 
fragância, tensoativo aniônico, com 
ingredientes ativo: Nonilfenol 
Etoxilado, caixa com 24 unidades. 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome 
do técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: 
*Registro e/ ou notificação do 
produto na ANVISA; *Autorização 
de funcionamento do fabricante 
expedido pela ANVISA; *Boletim 
técnico; *FISPQ do produto. 

Saponáceo em pó com detergente, 
embalagem plástica contendo 300 gr, 
com tampa flip top. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Composição: linear 
alquilbenzeno sulfato de sódio 
alcalinizante, agente abrasivo, essência, 
contém tensoativo biodegradável. 
Devidamente rotulado, com 
especificação do conteúdo, do 
fabricante, prazo de validade, nome do 
técnico ou químico responsável e 
registro no Ministério da Saúde / 
Anvisa. Deverá ser apresentado 
juntamente com a amostra: *Registro 
e/ ou notificação do produto na 
ANVISA; *Autorização de 
funcionamento do fabricante expedido 
pela ANVISA; *Boletim técnico; *FISPQ 
do produto. 
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c LICITAÇÃO

Processo:  Extrato de Contrato  Pregão Eletrônico nº  052/2021. Objeto:  Aquisição  de
material  de  consumo  de  enfermagem,  destinado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde
Contratante:  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Guaratinguetá.
Contratada/Valor/Data: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , R$ 5.046,40,
24/11/2021 . Prazo: 12 meses. 
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c AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá 

Estado de São Paulo - Brasil 

 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

 convida a população para as Audiências Públicas, a fim de receber sugestões para o Projeto de Lei 
Complementar Executivo nº 02/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de 

Guaratinguetá e o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano do Município de 
Guaratinguetá, e dá outras disposições. 

 
08 DE DEZEMBRO DE 2021 - 4ª feira - TEMA: Segurança Pública, Agricultura e 

Desenvolvimento Territorial 
 

10 DE DEZEMBRO DE 2021 – 6ª feira - TEMA: Plano Urbanístico-Ambiental e 
Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental  

 
13 DE DEZEMBRO DE 2021 – 2ª feira - TEMA: Sistema de Planejamento e Gestão de 

Desenvolvimento Urbano  
 

HORÁRIO: 19 HORAS 
 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 
ENDEREÇO: AV. JOÃO PESSOA, 471 – PEDREGULHO. 

 
 

O projeto pode ser consultado no site www.camaraguaratingueta.sp.gov.br, ou 
na sede da Câmara Municipal, nos dias úteis, das 12h às 18h. 

 
A presença da população, da sociedade civil organizada e das instituições em geral 

é imprescindível para o êxito do evento. 
 

Os interessados também poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo nosso 
site ou pela nossa página no Facebook, além de enviar sugestões por e-mail 
(camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br) ou pelas nossas redes sociais. 

 
             COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 
 

             Vereador Marcio de Oliveira Almeida 
        Presidente da Comissão 

 
 

             Vereador Fabrício Dias Junior - Vice-Presidente 
 
 

            Vereador Pedro Sannini Andrade dos Santos - Membro 
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