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Poder ExecutivoLicitações e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 075/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020
EDITAL N.º 057/2020

Considerando o Resultado do Pregão Eletrônico nº 024/2020 e todos os atos até aqui praticados,
resolvo HOMOLOGAR o certame para sua continuidade com a assinatura do contrato.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE TRATAMENTO, FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM REALIZADOS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ELDORADO E ESTAÇÕES
COMPACTADAS DE TRATAMENTO.
FORNECEDOR: IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA, CNPJ/MF nº
37.484.835/0001-74, com sede na cidade de São Paulo à Rua Mar Del Plata nº 343, Jardim dos Lagos,
CEP nº 04.771-090
EMEIF BAIRRO SAPATU/PRÉ BAIRRO SAPATU
Rodovia SP 165 – KM 36 – Quilombo Sapatu

Quant.

Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro, Leito filtrante de alto desempenho modelo
ACQUAFIL PREMIUM 0410A
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05. Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise em
laboratório devidamente regularizado junto à Vigilância
Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à apreciação
do Gestor do Contrato.Verificado qualquer alteração na
qualidade da àgua, a contratada deverá adotar as
medidas necessárias para correção, recaindo sobre sua
responsabilidade a comunicação imediata ao Gestor do
Contrato em casos de necessária interdição por
ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de filtração de água de
10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre que
houver queima). A bomba terá garantia mínima de 01
(um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
01

1 serviço

2867,27

2867,27

ITEM 01

1
serviços

583,63

583,63

ITEM 02

4
serviços

119,02

476,08

ITEM 03

1 serviço

1710,57

1710,57

ITEM 04

1 serviço

296,61

296,61

ITEM 05

675,76

ITEM 06

Higienização e desinfecção interna de 2 caixas de 1000
lt
Será á cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10 4
168,94
litros, com uso de equipamento de higiene individual serviços
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.609,92
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EMEF JOSÉ MATEUS DE FRANÇA/PRÉ Bº MENINOS
Rodovia SP 165 – KM 08 – Bº Meninos
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Leito filtrante de alto desempenho modelo ACQUAFIL
PREMIUM 0410ª ( média de 150kg de material).
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre que
houver queima). A bomba terá garantia mínima de 01
(um) ano.
Serviço de higienização e desinfecção interna do
reservatório
Uma vez a cada 12 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para evitar
a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo a cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise em
laboratório devidamente regularizado junto à Vigilância
Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à apreciação
do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de pintura externa do reservatório de água com
de mãos de pintura de zarcão e tinta Epóxi, na cor azul
Royal.
Será por solicitação sempre que a Administração
detectar a necessidade, esse serviço deverá ter garantia
mínima de 02 anos.
Serviço de substituição de refil de filtração de água de
10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 3 caixa de 500 lt
Será á cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para evitar
a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
02

1 serviço

2780,83

2780,83

ITEM 01

1 serviço

1710,54

1710,54

ITEM 02

1 serviço

2867,22

2867,22

ITEM 03

1
serviços

583,61

583,61

ITEM 04

1 serviço

4251,40

4251,40

ITEM 05

4
serviços

119,02

476,08

ITEM 06

1 serviço

296,60

296,60

ITEM 07

6
serviços

168,94

1013,64

ITEM 08

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 13.979,92
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EMEIF BAIRRO NHUNGUARA
Rodovia SP 165 – KM 44 – Bairro Nhunguara
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Leito filtrante de alto desempenho modelo ACQUAFIL
PREMIUM 0410ª (média de 150kg de material).
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo a cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de filtração de água de
10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 1000 lt
A cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
03

1 serviço

2870,88

2870,88

ITEM 01

1
serviços

584,36

584,36

ITEM 02

4
serviços

119,17

476,68

ITEM 03

1 serviço

1712,72

1712,72

ITEM 04

1 serviço

296,98

296,98

ITEM 05

2
serviços

169,15

318,30

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.259,92
EMEIF BAIRRO GALVÃO
Rodovia SP 165 – KM 54 – Quilombo Galvão
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise em
laboratório devidamente regularizado junto à Vigilância
Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à apreciação
do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água de
10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
04

1 serviço

2591,64

2591,64

ITEM 01

1
serviços

527,52

527,52

ITEM 02

4
serviços

107,58

430,32

ITEM 03
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Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre que
houver queima). A bomba terá garantia mínima de 01
(um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 3 caixa de 1000 lt
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1 serviço

1546,13

1546,13

ITEM 04

1 serviço

268,10

268,10

ITEM 05

6
serviços

152,70

916,20

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.279,91
EMEIF BAIRRO IVAPORUNDUVA
Rodovia SP 165 – KM 46 – Quilombo do
ivaporanduva
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise em
laboratório devidamente regularizado junto à Vigilância
Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à apreciação
do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água de
10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.

Quant.

Valor
Unitário

LOTE
05

1 serviço

2844,61

2844,61

ITEM 01

1
serviços

578,73

578,73

ITEM 02

4
serviços

117,71

470,84

ITEM 03

1696,95

ITEM 04

294,27

ITEM 05

667,00

ITEM 06

Valor
Total

LOTE 06

Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre que
houver queima). A bomba terá garantia mínima de 01 1 serviço
1696,95
(um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
1 serviço
294,27
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 2 caixas de 1000 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
4
litros, com uso de equipamento de higiene individual
166,75
serviços
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para evitar
a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.552,40

EMEF FRITZ FREDERICO ROESE
Vila Incomager, nº 7 – Vila Incomager
Serviço de substituição de refil de purificação de agua de
10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 500 lt

Valor
Total

Quant.

Valor
Unitário

4 serviços

119,29

477,16

ITEM 01

2 serviços

327,09

654,18

ITEM 02

2 serviços

169,31

338,62

ITEM 03

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 1.469,96
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EMEIF QUILOMBO SÃO PEDRO/PRÉ SÃO PEDRO
Rodovia SP 165 – KM 54 – Quilombo São Pedro
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 2000
lt. Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 07

1 serviço

2871,94

2871,94

ITEM 01

1
serviços

584,58

584,58

ITEM 02

4
serviços

119,22

476,88

ITEM 03

1 serviço

297,09

297,09

ITEM 04

1 serviço

1713,35

1713,35

ITEM 05

2
serviços

248,06

496,12

ITEM 06

Valor
Total

LOTE 08

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.439,96

EMEF PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA
Rua Prefeito Antonio F. Barbosa, nº 191-Vl Nova
Esperança
Serviço de substituição de refil de purificação de agua
de 10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 3caixa 500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

4serviços

119,44

477,76

ITEM 01

2 serviços

327,50

655,00

ITEM 02

6 serviços

169,53

1017,1
8

ITEM 03

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 2.149,94
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EMEF PROFªMARIA SALETE PEDROSO FERREIRA
Rua Domingos Elver Leite, nº 74 – Vila Vicentina
Serviço de substituição de refil de purificação de agua
de 10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 5000 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 09

4 serviços

119,63

478,52

ITEM 01

2 serviços

328,04

656,08

ITEM 02

2 serviços

447,68

895,36

ITEM 03

Valor
Total

LOTE 10

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 2.029,96
EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM
Praça Pedro de Toledo, nº 112 - Centro
Serviço de substituição de refil de purificação de agua
de 10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 1000 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

4 serviços

119,29

477,16

ITEM 01

2 serviços

327,09

654,18

ITEM 02

2 serviços

169,31

338,62

ITEM 03

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 1.469,96
CMEI VILA INCOMAGER
Vila Incomager, nº 7 – Vila Incomager
Serviço de substituição de refil de purificação de agua
de 10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

LOTE
11

4 serviços

119,29

477,16

ITEM 1

2 serviços

327,09

654,18

ITEM 2

2 serviços

169,31

338,62

ITEM 3

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 1469,96
UEEI RUBENS DE MELO
Valor
Quant.
Rua dos Lirios nº 2 – Bairro Vila Nova Eldorado
Unitário
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo 4 serviços
72,43
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre

Valor
Total

1 serviço

1040,94

Valor
Total

LOTE
12

289,72

ITEM 01

1040,94

ITEM 02
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que houver queima). A bomba terá garantia mínima
de 01 (um) ano.
Higienização e desinfecção interna de 7 caixas de 500
lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
14
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de
102,80
serviços
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.
VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 2.769,86
CMEI/EMEF BAIRRO DO BRAÇO
Praça Moises Silva Leite – Bº Braço
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima
de 01 (um) ano.

Quant.

Valor
Unitário

Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’

ITEM 03

Valor
Total

LOTE
13

4 serviços

119,40

477,60

ITEM 01

1 serviço

1715,91

1715,91

ITEM 02

297,53

ITEM 03

338,94

ITEM 04

Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
1 serviço
297,53
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de
1000 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de 2 serviços 169,47
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.
VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 2.829,98

CMEI BAIRRO PEDRO CUBAS – RURAL
Quilombo Pedro Cubas
Serviço de reposição de material no tanque de fibra
de vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.

1439,20

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
14

1 serviço

2867,27

2867,27

ITEM 01

1 serviços

583,63

583,63

ITEM 02

4 serviços

119,02

476,08

ITEM 03
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O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima
de 01 (um) ano.
Higienização e desinfecção interna de 2 caixas de
500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito
de Sódio na higienização, uma quantidade aplicada
de 10 litros, com uso de equipamento de higiene
individual (E.H.I)
feitos todos os procedimentos
acima, as caixas devem serem lacradas com plástico
e em seguida fechadas com as tampas devidamente
limpas, para evitar a entrada de insetos, sujeira e
pequenos animais, evitando assim a transmissão de
doenças.

1 serviço

296,61

296,61

ITEM 04

1 serviço

1710,57

1710,57

ITEM 05

4 serviços

168,94

675,76

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.609,92
EMEIF BAIRRO ANDRÉ LOPES
Rodovia SP 165 – KM 40 – Bairro André Lopes
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de reservatório
Será a cada 12 meses
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 15

1 serviço

2870,04

2870,04

ITEM 01

1 serviço

584,19

584,19

ITEM 02

4 serviços

119,14

476,56

ITEM 03

1 serviço

296,90

296,90

ITEM 04

1 serviço

1712,22

1712,22

ITEM 05

1 serviço

2870,04

2870,04

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 8.809,95
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EMEF BAIRRO BOA ESPERANÇA
Rodovia SP 165 – KM 22 – Barra do Batatal
Serviço de reposição de material no tanque de fibra
de vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
296,61comunicação imediata ao Gestor do Contrato
em casos d119,02e necessária interdição por
ausência de potabilidade.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima
de 01 (um) ano.
Higienização e desinfecção interna de 2 caixas de
500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
16

1 serviço

2867,27

2867,27

ITEM 01

1 serviços

583,63

583,63

ITEM 02

1 serviço

296,61

296,61

ITEM 03

4 serviços

119,02

476,08

ITEM 04

1 serviço

1710,57

1710,57

ITEM 05

4 serviços

168,94

675,76

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.609,92
EMEIF Bº ITAPEUNA/PRE DISTRITO ITAPEUNA
Rua Francisco Pinto, nº 71 – Distrito de Itapeuna
Serviço de substituição de refil de purificação de agua
de 10’’
Serviço de substituição de refil de filtração de agua de
20’’
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 500
lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE
17

4 serviços

119,29

477,16

ITEM 01

2 serviços

327,09

654,18

ITEM 02

2 serviços

169,31

338,62

ITEM 03

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 1.469,96
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EMEF BENVINDA FELIZARDO COUTINHO
Bairro Rio Batatal
Serviço de reposição de material no tanque de fibra
de vidro
Realização de coleta para analise de água
conforme resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para
análise em laboratório devidamente regularizado
junto à Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser
submetido à apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua,
a contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade
a comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de
água de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora
(sempre que houver queima). A bomba terá garantia
mínima de 01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 2 caixa de
500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25%
de Hipoclorito de Sódio na higienização, uma
quantidade aplicada de 10 litros, com uso de
equipamento de higiene individual (E.H.I) feitos
todos os procedimentos acima, as caixas devem
serem lacradas com plástico e em seguida fechadas
com as tampas devidamente limpas, para evitar a
entrada de insetos, sujeira e pequenos animais,
evitando assim a transmissão de doenças.
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Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

LOTE
18

1 serviço

1616,90

1616,90

ITEM 01

1 serviços

329,11

329,11

ITEM 02

4 serviços

67,12

268,48

ITEM 03

1 serviço

Fracassado

Fracassado

ITEM 04

1 serviço

167,26

167,26

ITEM 05

4 serviços

95,27

381,08

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 2.762,83
EMEF I. RASA MARGEM DIR/PRÉ Bº ILHA RASA –
MD
Rua José Arai Soares, KM 21 – Bº Ilha Rasa
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 19

1 serviço

2828,75

2828,75

ITEM 01

1 serviços

575,78

575,78

ITEM 02

4 serviços

117,43

469,72

ITEM 03
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de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.

1 serviço

1687,59

Higienização e desinfeção de poço
Poço caipira
Uma vez á cada 12 meses, a higienização do poço
caipira e realizado um escoamento superficial,
retirando Acúmulo de resíduos oriundos de camadas 1 serviço
712,16
de areia ou outros materiais no interior do poço, pode
ser realizado tanto como medida preventiva quanto
corretiva, pois elimina fatores que possam ocasionar
risco ao abastecimento de água de qualidade.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
1 serviço
292,62
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 500
lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito
de Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de
2 serviços 166,67
10 litros, com uso de equipamento de higiene
individual (E.H.I) feitos todos os procedimentos acima,
as caixas devem serem lacradas com plástico e em
seguida fechadas com as tampas devidamente limpas,
para evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.
VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.899,96

EMEI PROFª CREUZA ARANTES
Rua José de Almeida Prado, snº - Bº Vila Nova
esperança
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.

Quant.

Valor
Unitário

1687,59

ITEM 04

712,16

ITEM 05

292,62

ITEM 06

333,34

ITEM 07

Valor
Total

LOTE 20

1 serviço

2870,88

2870,88

ITEM 01

1 serviços

584,36

584,36

ITEM 02

4 serviços

119,17

476,68

ITEM 03

1 serviço

1712,72

1712,72

ITEM 04

1 serviço

296,98

296,98

ITEM 05
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Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito
de Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de
10 litros, com uso de equipamento de higiene
individual (E.H.I) feitos todos os procedimentos acima,
as caixas devem serem lacradas com plástico e em
seguida fechadas com as tampas devidamente limpas,
para evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.
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2 serviços

169,15

338,30

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.279,92
CMEI BAIRRO BATATAL
Rua João Gianini – Bairro Batatal
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias para
correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em casos
de necessária interdição por ausência de potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo dois
pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Serviço de reforma do abrigo com fornecimento dos
materiais
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito de
Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de 10
litros, com uso de equipamento de higiene individual
(E.H.I) feitos todos os procedimentos acima, as caixas
devem serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 21

1 serviço

2863,41

2863,41

ITEM 01

1 serviços

582,84

582,84

ITEM 02

4 serviços

118,86

475,44

ITEM 03

1 serviço

1708,20

1708,20

ITEM 04

1 serviço

296,21

296,21

ITEM 05

1 serviço

316,34

316,34

ITEM 06

2 serviços

168,71

337,42

ITEM 07

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.579,86
EMEF DARIO JULIO PEDROSO/ Bairro Areado
Serviço de reposição de material no tanque de fibra
de vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 22

1 serviço

2870,88

2870,88

ITEM 01

1 serviços

584,36

584,36

ITEM 02
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em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima
de 01 (um) ano.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 1caixa de 500lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25% de
Hipoclorito de Sódio na higienização, uma quantidade
aplicada de 10 litros, com uso de equipamento de
higiene individual (E.H.I)
feitos todos os
procedimentos acima, as caixas devem serem
lacradas com plástico e em seguida fechadas com as
tampas devidamente limpas, para evitar a entrada de
insetos, sujeira e pequenos animais, evitando assim a
transmissão de doenças.

4 serviços

119,17

476,68

ITEM 03

1 serviço

1712,72

1712,72

ITEM 04

1 serviço

296,98

296,98

ITEM 05

2 serviços

169,15

338,30

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.279,92
EMEIF JOÃO CARLOS ALMEIDA/VERGUEIRO
Rodovia Eldorado – Sete Barras, KM 22
Serviço de reposição de material no tanque de fibra
de vidro
Realização de coleta para analise de água
conforme resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para
análise em laboratório devidamente regularizado
junto à Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser
submetido à apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua,
a contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade
a comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de
água de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora
(sempre que houver queima). A bomba terá
garantia mínima de 01 (um) ano.
Higienização e desinfeção de poço
Uma vez á cada 12 meses, a higienização do poço
caipira e realizado um escoamento superficial,
retirando
Acúmulo de resíduos oriundos de
camadas de areia ou outros materiais no interior do
poço,
pode ser realizado tanto como medida
preventiva quanto corretiva, pois elimina fatores que
possam ocasionar risco ao abastecimento de água
de qualidade.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

LOTE 23

1 serviço

2623,77

2623,77

ITEM 01

1 serviços

534,06

534,06

ITEM 02

4 serviços

108,92

435,68

ITEM 03

1 serviço

1565,30

1565,30

ITEM 04

1 serviço

Fracassado

Fracassado

ITEM 05
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Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de
água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de
500 lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada
uma
composição química do produto de Solução a 25%
de Hipoclorito de Sódio na higienização, uma
quantidade aplicada de 10 litros, com uso de
equipamento de higiene individual (E.H.I) feitos
todos os procedimentos acima, as caixas devem
serem lacradas com plástico e em seguida
fechadas com as tampas devidamente limpas, para
evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.

ANO II - Edição n° 295

1 serviço

271,42

271,42

ITEM 06

2 serviços

154,59

309,18

ITEM 07

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 5.739,41
EMEIF BAIRRO POÇA
Rodovia Eldorado – Jacupiranga – KM 12
Serviço de reposição de material no tanque de fibra de
vidro
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de substituição de refil de purificação de água
de 10’’
O refil é conectado na rede interna de água, sendo
dois pontos com uma reposição á cada 6 meses.
Serviço de reposição de Hipoclorito de sódio (50 lts)
Á reposição será na estação de tratamento de água.
Será uma reposição á cada 12 meses.
Serviço de substituição da bomba dosadora (sempre
que houver queima). A bomba terá garantia mínima de
01 (um) ano.
Higienização e desinfecção interna de 1 caixa de 500
lt
Será a cada 6 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito
de Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de
10 litros, com uso de equipamento de higiene
individual (E.H.I)
feitos todos os procedimentos
acima, as caixas devem serem lacradas com plástico
e em seguida fechadas com as tampas devidamente
limpas, para evitar a entrada de insetos, sujeira e
pequenos animais, evitando assim a transmissão de
doenças.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 24

1 serviço

2870,88

2870,88

ITEM 01

1 serviços

584,36

584,36

ITEM 02

4 serviços

119,17

476,68

ITEM 03

1 serviço

296,98

296,98

ITEM 04

1 serviço

1712,72

1712,72

ITEM 05

2 serviços

169,15

338,30

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 6.279,92
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ESTAÇÃO DO BAIRRO ABOBRAL
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Quant.

Serviço de reposição do meio filtrante 600 Kg
Leito filtrante de alto desempenho modelo ACQUAFIL
PREMIUM 0410A
Serviço de reposição do meio filtrante 200 kg
Leito filtrante de alto desempenho modelo ACQUAFIL
PREMIUM 3080A
Serviço de reposição mensal de Hipoclorito de sódio
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Higienização e desinfecção interna do reservatório de
ferro , será uma vez a cada 12 meses.
Na higienização deverá Ser utilizada uma composição
química do produto de Solução a 25% de Hipoclorito
de Sódio na higienização, uma quantidade aplicada de
10 litros, com uso de equipamento de higiene
individual (E.H.I) feitos todos os procedimentos acima,
as caixas devem serem lacradas com plástico e em
seguida fechadas com as tampas devidamente limpas,
para evitar a entrada de insetos, sujeira e pequenos
animais, evitando assim a transmissão de doenças.
Higienização e desinfecção do poço
Uma vez á cada 12 meses, a higienização do poço
caipira e realizado um escoamento superficial,
retirando Acúmulo de resíduos oriundos de camadas
de areia ou outros materiais no interior do poço, pode
ser realizado tanto como medida preventiva quanto
corretiva, pois elimina fatores que possam ocasionar
risco ao abastecimento de água de qualidade.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 25

1 serviço

7843,38

7843,38

ITEM 01

1 serviço

1780,31

1780,31

ITEM 02

12
serviços

613,60

7363,20

ITEM 03

6
serviços

583,83

3502,98

ITEM 04

1 serviço

2868,29

2868,29

ITEM 05

1 serviço

3461,72

3461,72

ITEM 06

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 26.819,88
ESTAÇÃO DO BAIRRO ILHA RASA /MD

Quant.

Serviço de reposição do meio filtrante 800 Kg
Leito filtrante de alto desempenho modelo ACQUAFIL
PREMIUM 0410A
Serviço de reposição mensal de Hipoclorito de sódio
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua, a
contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 26

1 serviço

6516,53

6516,53

ITEM 01

12
serviços

613,44

7361,28

ITEM 02

6 serviços

583,68

3502,08

ITEM 03

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08/01/2021 Ano II | Edição nº 295 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado
O Município de Eldorado garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal https://www.eldorado.sp.gov.br/diario-oficial/326/15

15/18

Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição n° 295

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 17.379,89

ESTAÇÃO DO BAIRRO PEDRO CUBAS

Quant.

Serviço de reposição do meio filtrante(500kg ZN)
Realização de coleta para analise de água conforme
resolução SS 65 12/04/05
Um laudo á cada 12 meses.
A contratada realizará a coleta e enviará para análise
em laboratório devidamente regularizado junto à
Vigilância Sanitária. O Laudo deverá ser submetido à
apreciação do Gestor do Contrato.
Verificado qualquer alteração na qualidade da àgua,
a contratada deverá adotar as medidas necessárias
para correção, recaindo sobre sua responsabilidade a
comunicação imediata ao Gestor do Contrato em
casos de necessária interdição por ausência de
potabilidade.
Serviço de reposição mensal de Hipoclorito de sódio

Valor
Unitário

Valor
Total

LOTE 27

1 serviço

6516,53

6516,53

ITEM 01

6 serviços

583,68

3502,08

ITEM 02

12 serviços

Fracassa
do

Fracassad
o

ITEM 03

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................R$ 10.018,61
VALOR TOTAL HOMOLOGADO

R$ 178.851,60

ELDORADO, 06 de janeiro de 2021.
DINOEL PEDROSO ROCHA-PREFEITO
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 001/2021
PROCESSO Nº 078/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, na seguinte conformidade:
EMPRESA: VALLEMED COMERCIAL EIRELLI EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
27.432.030/0001-23.
VALIDADE: O Registro de Preços terá validade de 12 (Doze) meses. (04/01/2021 a 04/01/2022)
Item Unidade

1

1000

2

5000

Qtde.

Descrição do Produto

LUVA TAMANHOS P, M E G DE
PROCEDIMENTO COM TALCO CAIXA
COM
100
PARES.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA
PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX;
COM TEXTURA UNIFORME, SEM
FALHAS
E
AMBIDESTRA;
LUBRIFICADA
COM
PO
BIOABSORVIVEL, RESISTENTE; NO
CAIXA TAMANHO GRANDE; COM PUNHO
ACABADO
DE
BAINHA
TIPO
LONGO;
NAO
ESTERIL,
DESCARTAVEL; EMBALADO EM
MATERIAL
GARANTA
A
INTEGRIDADE DO PRODUTO; O
PRODUTO
DEVERA
SER
ENTREGUE ACOMPANHADO DO
CA, E DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE ATUAL
MACACÃO
IMPERMEÁVEL
DE
UNIDADE SEGURANÇA
DESCARTÁVEL
MANGA LONGA EM TNT 40G

MARCA

Valor Unitário

Total

TALGE

R$ 69,00

R$ 69.000,00

AMEDICA

R$ 24,75

R$ 123.750,00

PUBLIQUE-SE
ELDORADO, 07 de janeiro de 2021.
DINOEL PEDROSO ROCHA-PREFEITO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 019/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA G.C. DE OLIVEIRA ROSADO ME.
Pelo presente Termo Aditivo de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, Estado de São
Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Nossa Senhora da Guia, N.º 348, Centro, Eldorado / SP,
inscrita no CNPJ 45.089.885/0001-85, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. DINOEL PEDROSO
ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 18.996.136-3 e CPF/MF 085.963.748-41, residente e
domiciliado à Rua Francisco Antônio Muniz Jr., 88, Jardim Lorena, em Eldorado/SP, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado à empresa G.C. DE OLIVEIRA ROSADO ME, estabelecida à Rua “E”, nº 79 - Sala 01Bairro Jardim Paulista - CEP 11960-000 - Município de Registro/SP, CNPJ/MF nº 19.556.897/0001-62, Inscrição
Municipal nº 3987901, neste ato representada pela Sra. GIRLAINE CATIA DE OLIVEIRA ROSADO, Brasileira,
Empresária, portador da cédula de identidade RG/RNE: 527915828 - SSP - SP -, CPF/MF nº 057.456.496-90, residente e
domiciliado à Rua Nelson Brihi Badur, 727, Bairro CECAP, Registro - SP, CEP 11900-000, doravante denominada
CONTRATADA, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas para assinarem o presente
Termo Aditivo ao Contrato n.º 019/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições que passam a fazer parte
integrante do contrato originário.
CLÁUSULA 1ª – Conforme a motivação apresentada pelo Departamento de Obras, através do Memorando nº 310/2020,
o presente termo aditivo tem por objetivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA,
inserta da Cláusula Sexta do contrato originário e cláusula primeira do Primeiro Termo Aditivo por mais 90 (noventa) dias
a contar de 14/12/2020, com término em 14/03/2021.
CLÁUSULA 2ª - Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original celebrado entre as partes.
Estância Turística de Eldorado, 14 dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE
DINOEL PEDROSO ROCHA -Prefeito Municipal
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DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO
ATO DO DIRETOR MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL - ELOGIO PÚBLICO
Torne-se público:
Elogio individual aos servidores municipais PAULO SILVIO PUPO, matrícula nº 001496, HELEN MARIA RIBEIRO, matrícula nº 1458, HEBER TELES DA SILVA, matrícula nº 002796 e RUTHE SOARES DA
MOTA RAMOS nos seguintes termos: Por terem, durante o exercício de 2020, atuado de forma decisiva na função de Auxiliares do Departamento Municipal de Compras e Licitações, contribuindo, através do
conhecimento técnico atualizado, inteligência e disposição para o trabalho, para a concretização das importantes conquistas e benefícios alcançados pelo Poder Executivo Municipal através das licitações
realizadas e representadas pelos 74 (setenta e quatro) processos autuados no período. Mesmo diante dos novos desaﬁos frente à realidade da pandemia do COVID-19 que perdurou por todo o exercício não
mediram esforços na adaptação das diversas rotinas necessárias ao atendimento dos serviços essenciais do município ensejando comentários elogiosos por parte dos munícipes e autoridades que acompanham
as atividades do Departamento. Os servidores em tela representam uma diminuta equipe de trabalho que se destaca pelo seu elevado grau de iniciativa e proﬁciência na execução de suas atividades, agindo
com responsabilidade e proﬁssionalismo ímpar, em consonância com os ditames de legalidade que regem o complexo sistema de licitações públicas e respeito às diretrizes e linha de atuação do superior
imediato. Desta forma, demonstrou-se que a participação dos servidores foi decisiva para o sucesso alcançado no setor em 2020, tornando-se mero ato de justiça a concessão do presente elogio aos ilustres
servidores em tela. Assim, concito-lhes a manterem este admirável status nos novos desaﬁos que despontam no exercício de 2021 estando neste ou em qualquer outro Departamento. PARABÉNS e meus
agradecimentos.
Prefeitura da Estância Turística de Eldorado, 06 de janeiro de 2021.
SAMUEL CORRÊA
Diretor Municipal de Compras e Licitações
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