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A Revista COMPRAS MUNICIPAIS é uma publicação focada
em sanar as necessidades de compras para a gestão
municipal de todo o Brasil. Veja também esta edição online
e interativa e todo o acervo de revistas na forma digital e
encontre o fornecedor ou o produto que você procura em
nossas edições desde 2003.
A versão online e interativa da Revista COMPRAS MUNICIPAIS
permite ao leitor ter uma experiência multimídia, ao acessar a
revista ele poderá ver os equipamentos em pleno uso através
dos vídeos das empresas, ampliar seus conhecimentos sobre
as mesmas e seus portfólios. Acessando o site através de
um clique e também entrando em contato direto com os
fornecedores que lhes interessar através do link de e-mail.
A versão online interativa existe para completar a versão
impressa, dando ao leitor a oportunidade de ampliar seu
conhecimento sobre um produto que lhe interessou e
conversar com o vendedor daquele produto. Acesse através
de nosso site www.comprasmunicipais.com.br .

Desde 2003 divulgando produtos,
alavancando negócios.
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O produto interno bruto municipal

Enquanto o Produto Interno Bruto do conjunto de Municípios do país crescia 4,87% no
período entre 2010 e 2019 [(R$ 6,283 trilhões em 2010 em valores de 2019) e (R$ 6,588
trilhões em 2019)], o Produto Interno Bruto dos 48 Municípios mais populosos crescia
2,42% [(passando de R$ 2,798 trilhões em 2010 em valores de 2019) e (R$ 2,804 trilhões
em 2019)], considerando-se também o Município de Brasília (DF).
Dentre os 48 Municípios, 30 deles (62,50%) apresentaram crescimento do PIB acima
da média do grupo: 21 deles (70,00%) tinham população entre 500 mil e 1 milhão de
habitantes; enquanto que outros 8 (26,67%) pertenciam ao grupo com população entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes; e 1 deles (3,33%) possuía mais de 5 milhões de
habitantes (Rio de Janeiro - RJ).
Neste período a receita orçamentária do conjunto de Municípios do país crescia
35,87% [(R$ 559,2 bilhões em 2010 em valores de 2019) e (R$ 759,8 bilhões em 2019)]
e a receita orçamentária dos 48 Municípios mais populosos crescia 24,82% [(R$ 211,3
bilhões em 2010 em valores de 2019) e (R$ 263,7 bilhões em 2019)].
Dentre os 48 Municípios, 30 deles (62,50%) apresentaram crescimento da receita orçamentária acima da média do grupo. Daqueles que se os encontravam nesta situação,
20 deles tinham população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes; enquanto que outros 9 pertenciam ao grupo com população entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes;
e 1 deles possuía mais de 5 milhões de habitantes (São Paulo – SP).
Enquanto a população brasileira crescia 10,17% no período, a população dos 48 Municípios com mais de 500 mil habitantes crescia 23,69%.
Dentre os 48 Municípios, 29 deles (60,42%) apresentaram crescimento demográfico
acima da média do grupo. Daqueles que se encontravam nesta situação, 21 deles
tinham população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, enquanto que os outros pertenciam ao grupo com população entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes.
Por FRANÇOIS E. J. DE BREMAEKER
bremaeker@gmail.com
Bacharel em economia bacharel e licenciado em geografia
Gestor do Observatório de Informações Municipais
Membro do Núcleo de estudos Urbanos da Ass.Com. de São Paulo
Presidente do Conselho Mun. do Ambiente de Paraíba do Sul (RJ)

Conteúdo exclusivo que você encontrará só na versão
on-line interativa da COMPRAS MUNICIPAIS

PORQUE ACESSAR A VERSÃO INTERATIVA?

A versão online permite que o leitor tenha acesso a vídeos mostrando os produtos e serviços em
sua plena utilização, veja como cada produto apresentado na revista pode ser útil na gestão do
município.
Com os links inseridos você é encaminhado diretamente para o site da empresa onde você terá
acesso a mais informações sobre o produto de seu interesse.

Acesse: www.comprasmunicipais.com.br
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Parques equipados com Playgrounds fabricados
com materiais de alto padrão de qualidade
Especializada em fabricação, comercialização e montagem de Playgrounds Infantis
a Krenke Brinquedos tem como política de Qualidade o comprometimento com seus
clientes e com o meio ambiente. Por isso, oferecemos produtos com reconhecimento de
qualidade atendendo os requisitos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
e oferecendo materiais alternativos
que
promovam
medidas
de
segurança e cuidado com o meio
ambiente.
Questões técnicas e de segurança
como
utilização
de
madeira
plástica em substituição à madeira
comum, o alumínio que além da
grande durabilidade, ele apresenta
condições para ser reciclado
diversas vezes sem perder suas
propriedades durante o processo e o
piso de amortecimento de impacto,
são importantes para fortalecer o
objetivo principal dos playgrounds
da Krenke que é proporcionar um
ambiente descontraído, divertido, saudável e seguro que contribua para o desenvolvimento
das habilidades cognitivas, afetivas e sociais das crianças.
Os Playgrounds Krenke são fabricados com materiais de alto padrão de qualidade
oferecendo assim a máxima resistência ao produto.
Procurando Playground? Então entre em contato com a Krenke Brinquedos.
www.krenke.com.br

Quer reduzir o custo do plano de saúde de sua empresa
sem comprometer o padrão de qualidade e eﬁciência?
Soluções Completas e personalizadas em
seguros e bene�cios

contratar Plano de Saúde Empresarial
Sinistralidade alta?
Colaboradores insatisfeitos?
Reajustes incontroláveis?
Não corra riscos desnecessários!

O que podemos
fazer por você hoje?
Saúde
Vida
Odontológico
Medicamento
Vale Refeição
Vale Alimentação

11 5571-4860 | contato@mathene.com.br | www.mathene.com.br

REVISTA-COMPRAS-MUNICIPAIS-EDIÇÃO-108.indd 6

11/05/2022 09:37:14

a

REVISTA-COMPRAS-MUNICIPAIS-EDIÇÃO-108.indd 7

11/05/2022 09:37:16

8 - Compras Municipais

Coletora a Vácuo CVR 600
Inovação, tecnologia e alto desempenho na limpeza de vias

Buscando sempre a inovação e a
diferenciação perante os fabricantes
de implementos rodoviários, a Romanelli
investe constantemente em pesquisas e
desenvolvimento de novas tecnologias,
foi assim que passou a oferecer no
mercado a Coletora a Vácuo CVR 600.
Trata-se de um equipamento projetado
para limpeza de ruas, bueiros e rodovias.
Por meio de duas vassouras laterais,
uma vassoura central e dois dutos de
sucção de ar, a CVR 600 garante a
coleta de resíduos leves e pesados
com rapidez e eficiência, garantindo assim uma ampla gama de aplicações no exigente
mercado de limpeza de pavimentos.
Para controlar a quantidade de pó em suspensão e aumentar a eficiência da câmera
gravitacional (onde é separado a sujeira do ar), o equipamento possui sistema de
pulverização de água em pontos estratégicos da máquina, que são controlados por
acionamento elétrico que fica no painel de controle dentro da cabine do veículo.
Além do sistema de vácuo com maior potência do mercado nacional, o equipamento da
Romanelli é operado pelo motorista de dentro da cabine do caminhão. Esse revolucionário
projeto, aliado à experiência da fabricante, proporciona uma solução versátil, de
excepcional durabilidade, com ampla rede de distribuição e reposição de peças, além
da garantia que só quem é líder no mercado pode oferecer.
www.romanelli.com.br

Extrusoras de perfis IMB
A IMB conta com uma linha completa de
extrusoras hidráulicas que possuem um sistema
eletrônico que permite trabalhar de forma
automatizada.
As extrusoras de perfis de concreto IMB são
projetadas e preparadas para substituir e
aprimorar os métodos convencionais utilizados
na construção de perfis de concreto, nos mais
diferentes seguimentos de obras de infraestrutura
urbana oferecendo grande versatilidade, tornando-se o modo mais eficiente e econômico
na execução de perfis de concreto moldados no local como meio-fio simples, guias
e sarjetas, muretas divisórias de tráfego, calçadas, canaletas de concreto, barreiras
de concreto tipo New Jersey, além de perfis especiais desenvolvidos para atender as
necessidades de cada cliente.
A IMB também conta com uma frota nova e moderna de extrusoras disponíveis para
locação e uma equipe de técnicos qualificados e capacitadas prontos para auxiliar
seus clientes com treinamentos e também áreas destinadas a manutenção e reforma de
equipamentos usados.
www.imb-brasil.com.br
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www.conishi.com.br

CONISHI – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

A Conishi – Máquinas e
Equipamentos Rodoviários
Ltda. tem desenvolvido desde
1986, ou seja, há 36 anos, as
mais variadas máquinas e
equipamentos para asfalto.
Atua
como
referência
no mercado nacional e
internacional.
Reconhecida
por promover soluções viáveis
na pavimentação asfáltica
melhorando a qualidade

A Usina de Asfalto Móvel que processa Lama Asfáltica e de Pré-Misturado
a Frio (PMF) modelo MD1000 truck foi
de desenvolvida para atender o setor
da Construção Civil em obras de pavimentação asfáltica de maneira simples,
versátil e baixo custo operacional, pois
processa 40 ton/h de asfalto pré-misturado a frio que é utilizado para operações tapa buraco, recapeamento e
pavimentos novos e, também, processa
e distribui 1100 m²/h de Lama Asfáltica
na espessura 7 mm que é utilizada para
recuperar e rejuvenescer pavimentos
antigos.
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de vida das pessoas. Nesse
período, especializou-se na
fabricação de equipamentos
para pavimentação asfáltica,
como usinas estacionárias
de pré-misturado a frio, vibro
acabadoras, espargidores e
usinas móveis rebocadas por
trator ou montadas sobre
chassi de caminhão. No setor
de pavimentação asfáltica,
fabricam máquinas simples,

A Mini Usina de Asfalto Estacionária Pré-Misturado a Frio
(PMF) modelo UP7 processa
o asfalto pré-misturado a frio
que é utilizado para operações tapa buraco, recapeamento e pavimentos novos.
Possui a estrutura fabricada
em perfis U que depois de soldados formam componentes
de alta resistência, um silo de
agregados feito em chapa
aço com capacidade de
360 litros para realizar a produção de 7 ton/hora de PM

resistentes e versáteis. As
usinas de asfalto para P.M.F.
(pré-misturado a frio) podem
ser fixas ou móveis, inclusive
montadas sobre chassis de
caminhão, com produção
de 10, 20 e 40 ton./hora,
sendo acionadas por motor
diesel ou elétrico. Produz,
também, uma usina de asfalto
que é acionada e rebocada
a trator. Completando a
linha de produtos
deste
setor, a empresa oferece a
Vibro Acabadora VA 500,
Espargidor EP 2500, Rolo Liso
e Pé de Carneiro, tanques
para emulsão e esteira
transportadora.
A
empresa
fabrica
equipamentos que promovem
as condições para realizar
ASFALTO A BAIXO CUSTO,
pois seus preços são acessíveis
e seus modelos suprem as
necessidades de acordo com
o porte da prefeitura sendo ela
pequena, média ou grande.

O Espargidor de Asfalto Rebocável modelo EP2500 distribui a emulsão asfáltica,
através da caneta espargidora, nas operações de pintura de ligação e imprimação utilizadas para realizar
tapa buraco, recapeamento e capa asfáltica.
É acionado e rebocável por
trator com potência acima
de 60 cv, através da tomada de força, e possui tanque para 2500 litros, chassi
reboque com rodas e pneus,
circuito hidráulico para emulsão asfáltica, bomba de engrenagem e caneta espargidora completa.

A extrusora de guia e
sarjeta EG 10 possui a
função de fabricar perfis de concreto automatizando a produção
de guias e sarjetas.
O equipamento é fabricado em chapa de
aço carbono e composto por motor diesel
de 9,5 cv, bateria, horímetro, nível, pino guia,
faixas refletivas, kit reboque, além de acompanhar 4 ferramentas
que são, 3 para o acabamento na guia e
sarjeta e 1 facão para
junta de dilatação.
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www.gmac-locadora.com.br

Removedora de faixas de sinalização viária da
BETOMAQ possui exclusivo sistema de cabeçote triplo
para desbaste ajustável, o aparelho permite que o operador remova em larga escala demarcações de trânsito
com tintas acrílicas, termoplásticos por extrusão-aspersão,
microesferas e outros materiais.
Ao contrário do acabamento de serviços feitos com fresadora ou maçarico, deixa a superfície lisa e natural, sem
ranhuras ou resquícios de pinturas anteriores.

N E G Ó C I O S
A L A V A N C A N D O
2 0 0 3

D I V U L G A N D O

P R O D U T O S ,

A GMAC LOCADORA é especialista na
venda e locação de varredeiras, dumpers,
empilhadeiras e outros equipamentos
para diversas aplicações. As varredeiras
mecanizadas são equipamentos de grande
desempenho na gestão da limpeza pública
urbana, melhorando a eficiência do
atendimento à varrição de ruas, calçadões,
calçadas e outros locais e hoje é fundamental
no melhoramento da qualidade de vida das
cidades. Com capacidade de alcance de
até 80.000m² em um turno de 8 horas de
trabalho as varredeiras possuem baixíssimo consumo de combustível e emissão de CO2 e
tem garantia de 5 anos ou 5.000 horas de trabalho.

C O M P R A S

M U N I C I P A I S

-

D E S D E

www.betomaq.com.br

A luminária pública LED
Demape é fabricada
no Brasil e certificada
de acordo com a
Portaria do INMETRO
e selo PROCEL. São
5 anos de garantia e
sem necessidade de
manutenção,
com
estrutura compacta e
moderna que facilita
a instalação e permite ajuste de ângulo para
o melhor aproveitamento da iluminação, alto
desempenho fotométrico e longa vida útil.
www.demape.com.br
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O PMV Móvel IMPLY é uma alternativa
prática e de rápido deslocamento
a fim de otimizar a sinalização em
locais que oportunamente necessitem
de maior atenção. Para operação
facilitada, conta com mecanismo de
elevação com acionamento elétrico.
www.imply.com
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Soluções Integradas
para Saúde Ambiental
Mini Gerador Aerossol UBV-BV
•
•
•
•

Leve e portátil
Ideal para pick-ups de pequeno porte
Controle remoto para facilitar a operação
Alto alcance de atomização

Nebulizador
Costal - 6L
Atomizador/
Granulador - 11L
LECO -1800E

Pulverizador
de Compressão
Prévia 4,7L

Garantia de

Pulverizador
de Compressão
Prévia 1,2L

Nebulizador 4L

5 ANOS
Pulverizador Costal de
Alavanca - 12L PRO

Pulverizadores de
Compressão Prévia
7,6L | 11,4L | 15,2L

Pulverizador
de Compressão
Prévia - 6L PRO

A mais completa linha de equipamentos para profissionais voltados ao controle
de endemias e sanitização ambiental.

Acesse nosso site ou SAC e saiba mais sobre
treinamentos de operação e manutenção
preventiva dos equipamentos Guarany.
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