
COTAÇÕES 2022
12022-Aquisição de 17.500 (dezessete mil e quinhentas) unidades de Saco plástico para lixo, confeccionado com matéria prima selecionada, aditivado de resinas que proporcionam resistência e robustez, nas 

medidas de 90cmx95cm, espessura 0,06 micras, na cor vermelha, com capacidade para 100 litros. Embalagem: pacotes com 100 sacos.

22022-Aquisição de Açúcar Amorfo / Microcristalino

32022-Aquisição de Tijolo de barro maciço comum, medindo 9 X 19 X 5 cm

42022-Aquisição de Copos Descartáveis para Água e Café, material Polipropileno Oxibiodegradável.

52022-Aquisição de ração para peixes ornamentais - Características : GRANULOMETRIA: GRÂNULOS FLUTUANTES DE 2 A 3 MM; VITAMINADA; ANTIOXIDANTES; PACOTES DE 1 A 3 QUILO; VALIDADE MÍNIMA DE 

1 ANO.

62022-Contratação de SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE 18.000 BTU'S, conforme especificações, condições, quantidades, exigências e demais 

elementos presentes no Termo de Referência.

72022-Aquisição de Materiais para Readequação das Instalações Elétricas do Viveiro Áreas Verdes

82022-Aquisição de Materiais de Escritório diversos

92022-Água mineral, natural sem gás, de fonte natural, a água deverá apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos, acondicionada em embalagem primária garrafão retornável de 

plástico, fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos, lacrado com tampa de pressão e lacre plástico descartável, capacidade para 20 litros

102022-Materiais Hidráulicos, Elétricos e de Construção Civil para revitalização Lgo. Cambuci

112022-TUBO DE PVC RÍGIDO Características: . DN 200mm (8 polegadas); . COR BRANCA; . BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO; . FABRICADO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7362; . MATERIAL: PVC 

RÍGIDO

122022-Aquisição de certificados digitais para pessoa física e jurídica, incluindo opcionalmente serviços de validação "on site" e tokens, através de processo licitatório, para utilização no envio de arquivos para 

publicação no Diario Oficial do Municipio de São Paulo - DOC, bem como, para liberação de acesso a serviços online que necessitam de certificação digital.

132022-Aquisição de Materiais para Readequação das Instalações Elétricas do Viveiro Áreas Verdes - Rua das Olarias, 500, Bairro Canindé - Unidade da Subprefeitura Sé.

142022-Materiais para a revitalização da fonte do Largo do Cambuci, no Distrito do Cambuci, jurisdicionado à Subprefeitura Sé, no presente exercício de 2022. Se atentar ao download com a especificação dos 

materiais.

152022-Contratação de SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE 18.000 BTU'S; e SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 12.000 

BTU´S, conforme especificações, condições, quantidades, exigências e demais elementos presentes neste instrumento.

162022-A contratação de empresa/empresário para recarga e manutenção de extintores de incêndio, testes e manutenção de mangueiras dos hidrantes com susbstituição, se necessário, na Subprefeitura Sé e 

nas Unidades a ela pertencente

172022-Aquisição de utensílios de copa, para atender a reposição de utensílios usados nas reuniões da equipe do Gabinete desta Subprefeitura Sé, conforme condições e quantidades estabelecidas no Termo de 

referência

182022-Aquisição de material de pintura para manutenção de espaços públicos
192022-Lâmpada LED C Características: . Formato: Tubular T8. . Potência nominal: 18w. . Tipo de base: G13. . Comprimento 1.200mm. . Brilhante, robusta durável. . Sem mercúrio e em conformidade com 

RoHS. . Tensão Nominal: bivolt. . Fonte (driver) integrada com alto fator de potência. . Vida mediana de 25.000h. . Fluxo luminoso 1800 lm. . Temperatura de cor: 5000K. . Cor da luz: Branca Fria. . Garantia 

mínima: 12 meses.
202022-Inversor de Solda multiprocesso 160A com voltagem 110v/220v, tubular auto protegido(sem gás), eletrodo revestido e raspagem com uma tocha valvulada, para soldagem, reparação de estruturas 

metálicas e ferragens. Corrente 160A, Espessura de Chapas até 4,8mm, Eletrodos de até 3,25mm, Para rolos de arame de 1kg e 5 kg, com displays digitais e bateria com carregamento solar automático, Faixa de 

Ajuste: 20 - 160A, Faixa máxima de corrente: 160A, Solda tipo multiprocesso: Eletrodo, MIG, TIG,



PREGÕES  2022

0012022 - Aquisição de pedra Granito, na cor cinza Mauá, levigado, medindo 45cm x 45cm x 3cm de espessura, isento de rachaduras, manchas e bordas lascadas

0022022 - Aquisição de CHAPA DE AÇO para pisos

0032022 -  Aquisição de Climatizadores de ar

0042022 -  Aquisição de Bandeiras Diversas

0052022 - Contratação de serviço para confecção, apenas, de 400 (quatrocentas) Placas em PVC de 3 mm de espessura, medindo 60 cm X 40 cm com o Brasão do Município de São Paulo e os Dizeres: "CIDADE 

DE SÃO PAULO SUBPREFEITURA SÉ" e "AJUDE A CONSERVAR ESTA ÁREA", para as áreas jurisdicionadas à Subprefeitura Sé

0062022 - Aquisição de tinta Latex

0072022 - Aquisição de Piso Ladrilho Hidráulico

0082022 - Aquisição de PEDRA GRANITO

0092022 - Aquisição de Gradil de ferro tipo parque

0102022 - Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização, desratização, descupinização e combate a pragas,

0112022 - Aquisição de Aduela de concreto

0122022  - Aquisição de tampão de ferro fundido, tampão-grelha de ferro fundido e grelhas de ferro fundido

0132022 - Aquisição de Piso podotátil

0142022 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Caminhões com equipamentos

0152022 - Aquisição de Plantas ornamentais e gramas

0162022 - Aquisição de Tubos de Concreto, conforme especificações, quantitativos


