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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO: 106/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 049/19 – ATA DE REGISTRO: 153/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de concreto usinado para 
utilização no setor de manutenção de bens e imóveis e conservação de vias públicas, 
conforme edital. 
FIGUEIREDO CONCRETO LTDA 

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL 
 

Item Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 1.125 m³ Concreto FCK 15,0 MPA brita 01 – concreto 
dosado em central, conforme NBR 7212 e 
NBR 12655, FCK 15 MPA, abatimento 100 
mais ou menos 20 mm brita 1, elaborado 
com cimento CP 1i e 32, para classe de 
agressividade classe 1i, ambiente urbano. 

R$ 293,00 R$ 329.625,0
0 

02 375 m³ Concreto FCK 25,0 MPA brita 01 – concreto 
composto de cimento portland Cp V-ari, 
areia, agregado muido e agregado graudo 
(graduação brita 1), usinado, para aplicação 
em concretagem de lajes, pisos, vigas, 
pilares, para uma resistência a 
compreensão de 25 MPA (fck 25 mpa), com 
secagem em 72 horas (tempo de pega 3 
dias), desforma rápida, devendo ser 
entregue no local indicado através de 
caminhão betoneira. 

R$ 325,00 R$ 121.875,0
0 

Valor Global do Lote: R$ 451.500,00 
 

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
 

Item Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 375 m³ Concreto FCK 15,0 MPA brita 01 – concreto 
dosado em central, conforme NBR 7212 e 
NBR 12655, FCK 15 MPA, abatimento 100 
mais ou menos 20 mm brita 1, elaborado 
com cimento CP 1i e 32, para classe de 
agressividade classe 1i, ambiente urbano. 

R$ 293,00 R$ 109.875,0
0 

02 125 m³ Concreto FCK 25,0 MPA brita 01 – concreto 
composto de cimento portland Cp V-ari, 
areia, agregado muido e agregado graudo 
(graduação brita 1), usinado, para aplicação 
em concretagem de lajes, pisos, vigas, 
pilares, para uma resistência a 
compreensão de 25 MPA (fck 25 mpa), com 
secagem em 72 horas (tempo de pega 3 
dias), desforma rápida, devendo ser 

R$ 325,00 R$ 40.625,00 

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ
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entregue no local indicado através de 
caminhão betoneira. 

Valor Global do Lote: R$ 150.500,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 13/05/2019 
 
PROCESSO: 279/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 117/19 – ATA DE REGISTRO: 324/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
aquisição, recarga e teste hidrostático de extintores de incêndio, para atender as 
necessidades de todos os prédios da municipalidade, conforme edital. 
EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP 
LOTE 01 - RECARGA 
Ite
m 

Qtd. Capacia
de 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 60 
unid. 

6kg Extintor de pó químico seco – 
ABC 

R$ 40,00 R$ 2.400,00 

02 400 
unid. 

4 kg Extintor de pó químico seco – 
BC 

R$ 27,50 R$ 11.000,00 

03 60 
unid. 

6 kg Extintor de pó químico seco – 
BC 

R$ 35,00 R$ 2.100,00 

04 400 
unid. 

10 Lts Extintor de água pressurizada R$ 26,10 R$ 10.440,00 

05 50 
unid. 

6 kg Extintor de gás carbônico R$ 46,40 R$ 2.320,00 

Valor Global do Lote: R$ 28.260,00 (vinte e oito mil duzentos e sessenta reais) 
 
LOTE 02 – TESTE HIDROSTÁTICO 
Ite
m 

Qtd. Capacia
de 

Descrição Valor 
Unitário 

CValor Global 

01 60 
unid. 

6kg Extintor de pó químico seco ABC R$ 4,00 R$ 240,00 

02 400 
unid. 

4kg Extintor de pó químico seco BC R$ 4,00 R$ 1.600,00 

03 60 
unid. 

6kg Extintor de pó químico seco BC R$ 4,00 R$ 240,00 

04 400 
unid. 

10 lts Extintor de água pressurizada R$ 4,00 R$ 1.600,00 

05 50 
unid. 

6kg Extintor de gás carbônico R$ 6,40 R$ 320,00 

Valor Global do Lote: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
 
LOTE 03 – AQUISIÇÃO 
Ite
m 

Qtd. Capacia
de 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 230 
unid. 

6kg Extintor de pó químico seco ABC R$ 126,52 R$ 29.099,60 
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VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 07/11/2019 
 
PROCESSO: 224/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 099/19 – ATA DE REGISTRO: 317/19 
OBJETO: Registro de preço para eventual confecção e fornecimento futuro de próteses 
dentárias totais e parciais removíveis, conforme edital. 
NOVO HORIZONTE PRÓTESES EIRELI ME 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 150 
unid. 

Prótese total mandibular - Confeccionada em 
resina termopolimerizável tipo cross- linked, nas 
cores rosa claro ( com veias ) ou roas médio 
( com veias ) ou rosa escuro , de acordo com 
as especificações solicitadas pelos dentistas , 
sendo o palato incolor  e dentes elaborados em 
resina acrílica cross- linked de alta densidade e 
propriedades nas cores 62, 65,66,67,69.Sendo 
possível escolha entre 13 modelos anteriores 
superiores ( 2D, 2N, 2P, A25, 263, 264 ,266, 
A23 A26, 3D,3M,3N,3P ), 10 modelos 
anteriores inferiores 
( 3M,2D,2N,3D,3N,46,3P,26). 
05 modelos posteriores superiores 
(30L,32L,32M,34L) e 05 modelos posteriores 
inferiores (30L,32L,30M,32M,34L). Processo de 
trabalho convencional: vazamento de molde em 
gesso pedra, moldeira individual em resina 
autopolimerizavel, sem bordas cortantes; base 
provisória ( em placa base ou resina acrílica ) 
com planos de orientação em cera; montagem 
de dentes e escultura adequada da cera para 
prova ; acrilização ; acabamento e polimento 
adequado. 

R$ 116,00 R$ 17.400,
00 

02 250 
unid. 

Prótese total maxilar - Confeccionada em 
resina termopolimerizável tipo cross- linked, nas 
cores rosa claro ( com veias ) ou roas médio 
( com veias ) ou rosa escuro , de acordo com 
as especificações solicitadas pelos dentistas , 
sendo o palato incolor  e dentes elaborados em 
resina acrílica cross- linked de alta densidade e 
propriedades nas cores 62, 65,66,67,69.Sendo 
possível escolha entre 13 modelos anteriores 
superiores ( 2D, 2N, 2P, A25, 263, 264 ,266, 
A23 A26, 3D,3M,3N,3P ), 10 modelos 
anteriores inferiores 
( 3M,2D,2N,3D,3N,46,3P,26). 
05 modelos posteriores superiores 
(30L,32L,32M,34L) e 05 modelos posteriores 
inferiores (30L,32L,30M,32M,34L). Processo de 
trabalho convencional: vazamento de molde em 
gesso pedra, moldeira individual em resina 
autopolimerizavel sem bordas cortantes, base 

R$ 116,00 R$ 29.000,
00 
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provisória ( em placa base ou resina acrílica ) 
com planos de orientação em cera; montagem 
de dentes e escultura adequada da cera para 
prova ; acrilização ; acabamento e polimento 
adequado. 

03 60 unid. Prótese parcial mandibular removível - 
Confeccionada em resina termopolimerizável  
tipo cross- linked , nas cores rosa claro ( com 
veias ) ou rosa médio ( com veias ) ou rosa 
escuro e incolor , de acordo com especificações 
solicitadas pelo dentista . Estrutura metálica 
confeccionada em liga cromo/cobalto sem 
bolhas e perfeitamente adaptadas à arcada 
dental e tecidos adjacentes , composição 
química em massa :63%de cobalto , 28% de 
cromo ,5% de molibdênio e menores que 5% de 
outros , intervalo de fusão -13210 ~1380°C ; 
Dureza Vickers -400HV100; módulo de 
elasticidade – 220Gpa; limites elásticos de 
0,2% 650Mpa, resistência à tração 0,2% 
650Mpa . Alongamento 850Mpa ; densidade de 
ruptura 5% 8,4 g/cm . Dentes elaborados em 
resina resina acrilica cross- linked de alta 
densidade e propriedades de fluorescência nas 
cores 62,65,66,67,69 .Sendo possível escolha 
entre 13 modelos anteriores superiores 
92D,2N,2P,A25,263,264,266,A23,A26,3D,3M,3
P), 10 modelos anteriores inferiores 
(3M,2D,2N,3D,3N,2E,2P,46,26), 05 modelos 
posteriores superiores (30L,32l,30M,32M,34L) 
E 05 modelos posteriores inferiores  
(30l,32l,30M,32M,34L).  Processo de trabalho 
convencional : vazamento em gesso pedra , 
prova da armação ( com rolete em cera , de 
acordo com a solicitação do 
dentista);montagem de dentes  e cera esculpida 
de forma adequada para prova acrilização em 
resina termopolimerizável incolor , rosa ( com 
veias ) acabamento e polimento adequado. 

R$ 130,00 R$ 7.800,0
0 

04 60 unid. Prótese parcial maxilar removível - 
Confeccionada em resina termopolimerizável  
tipo cross- linked , nas cores rosa claro ( com 
veias ) ou rosa médio ( com veias ) ou rosa 
escuro e incolor , de acordo com especificações 
solicitadas pelo dentista . Estrutura metálica 
confeccionada em liga cromo/cobalto sem 
bolhas e perfeitamente adaptadas à arcada 
dental e tecidos adjacentes , composição 
química em massa :63%de cobalto , 28% de 
cromo ,5% de molibdênio e menores que 5% de 
outros , intervalo de fusão -13210 ~1380°C ; 

R$ 130,00 R$ 7.800,0
0 
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Dureza Vickers -400HV100; módulo de 
elasticidade – 220Gpa; limites elásticos de 
0,2% 650Mpa, resistência à tração 0,2% 
650Mpa . Alongamento 850Mpa ; densidade de 
ruptura 5% 8,4 g/cm . Dentes elaborados em 
resina resina acrilica cross- linked de alta 
densidade e propriedades de fluorescência nas 
cores 62,65,66,67,69 .Sendo possível escolha 
entre 13 modelos anteriores superiores 
92D,2N,2P,A25,263,264,266,A23,A26,3D,3M,3
P), 10 modelos anteriores inferiores 
(3M,2D,2N,3D,3N,2E,2P,46,26), 05 modelos 
posteriores superiores (30L,32l,30M,32M,34L) 
E 05 modelos posteriores inferiores  
(30l,32l,30M,32M,34L). Processo de trabalho 
convencional : vazamento em gesso pedra , 
prova da armação ( com rolete em cera , de 
acordo com a solicitação do 
dentista);montagem de dentes  e cera esculpida 
de forma adequada para prova acrilização em 
resina termopolimerizável incolor , rosa ( com 
veias ) acabamento e polimento adequado. 

Valor Global da Proposta: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/11/2019 
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