
Extrato de Compra Direta  

 

 

• Objeto: Tenda tipo gazebo, dobrável, revestimento anticorrosivo, proteção 

solar UV de 100 FPS, teto de poliéster, material de alta resistência, 

estrutura de aço reforçada, dimensão 3x3x2,5m. 

• Motivo: Tendas para serem utilizadas em eventos e campanhas em 

cumprimento ao calendário Nacional de imunização, pelo setor de 

Imunização. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Saúde. 

• Quantidade: 4 unidades  

• Valor Unitário: R$879,00 (oitocentos e setenta e nove reais). 

• Valor Total: R$3.516,00 (três mil e quinhentos e dezesseis reais) 

• Fornecedor: Ferreira & Zacarias Limitada. 

• CNPJ: 38.616.983/0001-68.  

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Aquisição de Extintores de Inocêncio.  

• Motivo: Aquisição dos extintores de incêndio destina-se a atender a 

necessidade de manter a segurança dos servidores e terceiros, bem como a 

integridade do patrimônio público, além de atender as exigências 

estabelecidas pelas normas técnicas vigentes, objetivando combater, 

eventuais focos de incêndio que venham a ocorrer. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração.  

• Quantidade: 40 unidades. 

• Valor Unitário: R$189,00 (cento e oitenta e nove reais). 

• Valor Total: R$ R$7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais). 

• Fornecedor: Set Comercial Técnica Industrial LTDA.  

• CNPJ:01.961.239/0001-90  

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Aquisição do Kit de limpeza da fonte luminosa. 

• Motivo: A aquisição do kit de limpeza da fonte luminosa se dá em razão da 

manutenção que deverá ser efetuada semanalmente, que tem como finalidade 

evitar surgimento de algas, bactérias e pequenos insetos mortos que podem 

contaminar a água, bem como retirar as folhas galhos que caem das árvores 

próximas ao monumento.  

• Secretaria solicitante:  Secretaria Municipal de Cultura. 

• Quantidade: 1 cabo telescópico 4 metros, 1 luva plástica rosca fina 438, 

1 ponteira mangueira borracha 1 ½ 435, 1 peneira pratika plus c/cabo, 

aspirador asa delta c/escova 457, 1 escova curva slim 40cm, 6 mangueiras 

p/ piscina azul 11/2 siliconada. 

• Valor unitário: Cabo telescópico 4 metros R$136,20 (cento e trinta e seis 

reais e vinte centavos), luva plástica rosca fina 438 R$14,00 (quatorze 

reais), ponteira mangueira borracha 1 ½ 435 R$8,75 (oito reais e setenta 

e cinco centavos), peneira pratika plus c/cabo R$73,90 (Setenta e três 

reais e noventa centavos), aspirador asa delta c/escova 457 R$105,95 

(cento e cinco reais e noventa e cinco centavos), escova curva slim 40cm 

R$41,00 (quarenta e um reais),  mangueira p/ piscina azul 11/2 siliconada 

R$15,90 (quinze reais e noventa centavos) . 

• Valor Total:R$475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte 

centavos).  

• Fornecedor: Casa da Agricultura LTDA 

• CNPJ: 03.311.769/0001-19  

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 



 

• Objeto: Aquisição de Coffee Break 

• Motivo: Contratação de Empresa para prestação de serviço Coffee Break ao 

evento “Seminario JRPCD/CL (junta Reguladora de apoio á pessoa com 

deficiência): “Apresentação  do fluxo de trabalho conforme CIB/SUS 2003 

de 09/12/2014” no dia 26/07/2022, de 7:00 as 12:00 h, no prédio do teatro 

Municipal Placidina de Queiroz, Rua Assis Andrade, 540, Bairro Rosario. 

Ressalta-se a justificativa conforme, nota técnica n°8 /SES/SUBPAS-SRAS-

DATE-CASPD/2022, define, para fins dos indicadores 2 e 4 “Reuniões de 

organização de processo de trabalho entre juntas reguladoras ou 

referência técnica da RCPD e outros pontos de atenção á pessoa com 

deficiência do seu município. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Saúde. 

• Quantidade: 1 

• Valor Total: R$3.190,00 (três mil cento e noventa reais) 

• Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ronki Freitas LTDA 

• CNPJ: 03.438.692/0001-42 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto:  Vassoura Gari Piaçava 

• Motivo: Apesar dos serviços de varrição em vias públicas serem realizados 

por empresa terceirizada, parte dos serviços em corredores centrais de 

bairros são realizados por servidores efetivos da Secretaria Municipal de 

Obras e Meio Ambiente, que utilizam o Material vassoura gari piaçava 40cm 

com cabo de 1,50m. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Obras e Meio Ambiente 

• Quantidade: 25 unidades 

• Valor unitário: R$23,50 (vinte três reais e cinquenta centavos). 

• Valor Total: R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). 

• Fornecedor: Ferreira & Zacarias Limitada 

• CNPJ:38.616.983/0001-68 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Mascara de proteção respiratória PFF2 (N95) 

• Motivo: Devido a propagação do novo coronavírus (COVID-19) com uma 

pandemia no país, devido a gravidade do caso e segundo o protocolo do 

Ministério da Saúde o uso é obrigatório.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saude.  

• Quantidade: 6.000 unidades  

• Valor Total: R$8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais). 

• Fornecedor: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA  

• CNPJ: 04.889.013/0001-14  

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Disco de corte para esmerilhadeira angular 7/8’’x4 12’’ x 1mm, 

parafuso sextavado de ¼ x 50mm, bucha 10 mm para tijolo maciço. 

• Motivo: A aquisição dos produtos acima se faz necessária para garantir 

maior segurança ao setor com a colocação das grades, evitando invasão de 

pessoas não autorizadas e vândalos, devido a deficiência da segurança 

local. Afixar as prateleiras com parafusos na parede evita acidentes e 

danos nos documentos arquivados. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração. 



• Quantidade: Disco de corte para esmerilhadeira angular 7/8’’x4 12’’ x 1mm 

30 unidades, parafuso sextavado de ¼ x 50mm 400 unidades, bucha 10 mm 

para tijolo maciço 400 unidades.  

• Valor total: R$366,00 (trezentos e sessenta e seis reais).   

• Fornecedor: Casa da Agricultura LTDA 

• CNPJ: 03.311.769/0001-19 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

 


