
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-FMS – Pregão Eletrônico nº 001/2023.

FORNECEDOR REGISTRADO: W.L. Bolsas Dores de Campos LTDA

CNPJ:  06.150.919/0001-48

ID:  2022.016E0500001.02.0001 

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit de Endemias e
Equipamentos  de  Captura  Animal, mediante  Sistema  de  Registro  de  Preço,  conforme  quantitativo,
especificações  e  demais  condições  constantes  do  Termo  de  Referência  -  Anexo  I  do  Edital  de  Pregão
Eletrônico  nº  001/2023,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP, com sede na Rua Castelo Branco, 10, bairro Centro,
na cidade de Dores de Campos – MG, CEP 36.213-000, CNPJ MF sob o no 06.150.919/0001-48, Email
wlbolsas@uol.com.br, Tel (32) 3353-1435,  ANDERSON MARCIO LOPES PEREIRA

Lote Descrição do objeto Marca/Modelo
Unidade

de Medida 
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

00004 KIT PARA AGENTE DE
ENDEMIAS 02 (duas) lanternas

elétricas - lanterna tática tipo
militar led recarregável, lanterna

com extrema precisão, leve e
fácil de manusear, com zoom
para regulagem de foco, de

continuidade de alta qualidade
até 2000x, permitindo observar
objetos a curta, média e longa
distância. confeccionada em

metal de alta resistência,
resistente a chuvas, lama, poeira

e explosões, acabamento
antiaderente, botão liga/desliga,

pequena e compacta com
comprimento entre 9,5 cm à 16

cm, peso entre 100 e 200 g. deve
possuir três níveis de

acionamento, alimentação da
bateria de no mínimo 5.000 mah
recarregável. a lanterna deve vir
acompanhada de 1 estojo porta
lanterna, 1 cordão de pulso, 1
carregador de bateria bivolt.

garantia mínima de 12 meses 02
(dois) espelhos pequenos de

bolso com moldura em plástico -
medidas aproximadas:

comprimento 76 mm; largura 66
mm; espessura 5 mm; peso
aproximado de 30g. 10 (dez)

pipetas tipo pasteur de 3ml - não
estéril, feito em polietileno
150mm de comprimento,

transparente, tipo uso
descartável. 06 (seis) borrachas

ponteira branca - borracha
ponteira, não suja e não enruga

o papel, atóxico, sua composição
tem borracha isenta de pvc,

carga inerte e pigmentos
atóxicos. com dimensões: altura:

25mm, largura: 12mm,
certificado. 06 (seis) lápis preto

nº 2 - material do corpo: madeira,

PRÓPRIA KIT 240 312,00 74.880,00 



matéria da carga: mina grafite,
diâmetro da carga 0,2 nº. 02mm,
dureza da carga: hb, formato do

corpo: ccilíndrico diâmetro do
corpo: 0,7mm, comprimento total:
175mm. 04 (quatro) estiletes de
segurança retrátil 18 mm – com
lâmina trapezoidal, estilete com

corpo em plástico, trava de
deslizar, lâmina larga de 18mm

com trava de segurança 6.
acompanha 1 lâmina reta 18mm
já montada no estilete. 10 (dez)

tubos de ensaio em vidro de 13 x
100 mm - tubo de ensaio em

vidro com tampa de rosca
autoclavável, com fundo

redondo, medidas de 13 x 100
mm. 10 (dez) tubos de ensaio em
poliestireno 12 x 75 mm (5 ml) -
tubo de ensaio medidas de 12 x

75 mm (5 ml) com tampa,
material em poliestireno, 12 mm
x 75 mm, com fundo redondo,
capacidade para 5,0 ml, tampa

raiada com encaixe por pressão,
moldada em polipropileno. 1
(uma) pícola (picadeira para

concreto) - pícola (picadeira para
concreto) no material barra
redonda 7/8, nos seguintes

tamanhos: cabo com 21 cm e
ponta com 13 cm, com pontas

para perfuração dos dois lados. 2
(duas) redes puçá - rede pesca
larva rede puçá; para coleta de

larvas; confeccionado em arame
coberto com plástico, com cabo

de aproximadamente 28 cm;
puçá no tamanho de 10,5 cm x 9

cm largura x 10 cm fundo
(aproximadamente), nylon

branco. 3 (três) peneiras de
plástico - peneira de plástico

indicada para separar líquidos e
sólidos com eficiência, com a tela

de poliéster prolonga a
durabilidad. possui comprimento
no mínimo de 9cm do cabo, e no

mínimo 9cm diâmetro da
peneirinha. 2 (duas) bacias

plásticas - bacia plástica com
base de polipropileno, rasa, dura

resistente. dimensão altura 03
cm e medindo 10 cm de

diâmetro, volume 500 ml, peso
até 25g. 2 (duas) cardenetas -
caderneta 100mm x 140mm
espiral flexível anotações 48

folhas, folhas pautadas, formato
140mm x 200mm, gramatura 56

g/m². 2 (dois) cadernos capa
dura - caderno brochura 48
folhas, pequeno, capa dura,

caderno brochura pequeno (1/4),
capa dura, 48 folhas, costuradas,
23 pautas por página, as linhas

devem ser coincidentes em
ambas as faces. especificações:



- dimensões: 144 mm de largura
x 203 mm de altura. papel offset

branco, gramatura 56 gramas por
metro quadrado. - capa e contra

capa em papelão 697 g/m² -
acabamento com costura

reforçada - cantos conforme
padrão do fabricante. - o miolo

não deve ultrapassar a capa em
nenhum ponto. deverão constar

as informações abaixo
relacionadas: - 48 folhas -

formato 14 cm x 20 cm - nome
do fabricante. 6 (seis) gizes de

cera estaca para uso profissional
- giz de cera estaca para uso

profissional, estaca de cera não
tóxica, cor preta, não mancha as

mãos, ideal para marcar e
escrever em madeira, couro,
borracha, cimento, mármore,

granito, etc. caixa com 12
unidades. 

Valor total por extenso: Setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais. 74.880,00 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023

SIGNATÁRIOS:  Alex  Wingler  Lucas –  Secretário  Municipal  de  Saúde  e  Anderson  Márcio  Lopes
Pereira – Sócio- Administrador.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  58275/2022

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de Fevereiro de 2023.
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ALEX WINGLER LUCAS

Secretário Municipal de Saúde
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