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Prefeitura intensifica o policiamento

para o carnaval
Com o objetivo de oferecer um carnaval com

segurança, para moradores e visitantes a Secretaria
de Segurança Pública suspendeu as folgas neste
período de carnaval de todo efetivo, e estará
colocando todos os guardas municipais em serviço
nas ruas. Nesta época, a população passa dos atuais
120 mil habitantes para cerca de 300 mil.

Os guardas serão divididos por turnos e vão atuar
na segurança na orla das praias e lagoas, além dos
bairros, rodovia Amaral Peixoto e o centro comercial.
O policiamento será feito tanto por homens a pé,
quanto nas 26 viaturas, que estarão estacionadas em
pontos estratégicos e circulando pelas vias.

A partir da próxima segunda-feira, dia 4, a
segurança no trânsito será intensificada, com operações, visando coibir as
imprudências. Também serão realizadas blitzen para conferir a situação mecânica
dos automóveis, além de documentação dos carros e dos condutores.

Este trabalho será intensificado, durante todo o período, principalmente na
Rodovia Amaral Peixoto e em alguns pontos estratégicos, onde são registrados
mais acidentes.

O objetivo da operação, não é punir, mas reduzir o número de acidentes que
aumenta nesta época do ano, quando o número de veículos é maior e muitas vezes,
os condutores apresentam um estado alterado por ingestão de bebida alcóolica.

A Secretaria de Segurança Pública
já aumentou o número de guarda-
vidas nas praias do município para o
Carnaval. Serão 34 profissionais
distribuídos em 14 bases de apoio,
cinco a mais do que no ano anterior.
Todo o trabalho visa oferecer mais
segurança aos foliões e aos turistas.

Durante a festa, todo o efetivo vai
atuar das 8h às 20h, nos mais diversos
pontos da orla. Os guarda-vidas
também contam com equipamentos
como pranchão e rescue tube (bóia
para salvamento).

A equipe da Prefeitura dará apoio à
Capitania dos
Portos, que es-
tará com uma
lancha e cinco
militares, coi-
bindo as in-
frações e o
desrespeito.

Número de Salva Vidas

aumenta na orla

A Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras
também intensifica a fiscalização nos veículos com
equipamentos que produzem som superior a 80
decibéis, desrespeitando o artigo 228 do Código de
Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran 204/06,
que regulamenta o volume e a frequência produzidos
por estes equipamentos. Para isto, a Guarda
Municipal contará com quatro decibelímetros em uso,
principalmente, na praia do Centro e em Costazul.

O motorista infrator poderá ter o veículo removido
ao depósito e só será liberado após regularizar a situação
do carro, além de ser autuado em multa no valor de R$
127,69. A infração é considerada grave, com a perda de
cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Segurança Pública fiscaliza

som alto na cidade

O efetivo da Guarda estará na rua de serviço
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Ofício nº 025/2013/GAB

Rio das Ostras, 07 de fevereiro de 2013.

Assunto: Encaminha relação dos

Colaboradores Voluntários da Infância,

Juventude e do Idoso e solicita apoio.

Exm° Sr. Prefeito,

Sirvo-me do presente para encami-

nhar a relação nominal dos Colabora-

dores Voluntários da Infância, juventude

e do Idoso nomeados por este Magis-

trado e que estarão devidamente iden-

tificados, para atuarem durante o

período de Carnaval.

COLABORADOR|DOCUMENTO

Alzileia Caetano da Silva|RG

098439037 IFP

Arilene Marques Correa de

Moraes|CPF 70999953753

Derli Marques Correa Pinheiro|RG

042881474 IFP

Eloildo Prestes de Mello|RG

079430583 IFP

Regina Vieira|02711/RJ/FENAJ

Robson Wagner Huebra |RG

3733910 IFP

Sandra Maria dos Santos

Caldas|RG 064334592 IFP

Sandra Maria Santos da

Silva|056189715 DETRAN

Ao Exm° Sr.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS

Prefeito do Município de Rio das Ostras
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ATOS do EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 749/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei Municipal nº 1772/2013.

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em
favor da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras nas
dotações orçamentárias constantes do anexo deste
Decreto, na importância de R$ 1.229.000,00 (um milhão
duzentos e vinte e nove mil reais).

Art. 2º - O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto,
será proveniente de anulação de igual valor nos termos
do inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
em conformidade com anexo do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 079/2013(*)

Contratação temporária de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
conforme o Processo Administrativo nº 2115/2013,
Considerando que a Fundação Marechal Roberto
Trompowsky Leitão de Almeida, responsável pelo VI
Concurso Público de Rio das Ostras, acusou incorreção
no Resultado Final com erros de posicionamento
(classificação) de candidatos, entre outros;
Considerando que o VI Concurso Público de Rio das
Ostras, conforme entendimento da Procuradoria Geral do
Município de Rio das Ostras e do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro por meio da MPRJ 2012,
00477964, “ainda não chegou ao seu fim, não tendo
validade, portanto, a “homologação” de dezembro de 2012";
Considerando o Art. 24, Inciso I, da Lei Federal 9394/96
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB que
versa sobre a carga horária mínima anual de 800 horas;
Considerando o déficit de Docentes, Profissionais
Especialistas de Educação e de Suporte ao Magistério para
atender a Rede Pública Municipal de Ensino e o transtorno
que esse déficit provoca na vida escolar do aluno;
Considerando que contratações de profissionais de
educação e saúde visam atender necessidades urgentes e
essenciais;
Considerando que a educação e a Saúde são
prioridades constitucional deste Governo, que atende a
todas as exigências para uma política pública de educação
efetiva e de qualidade e que a contratação excepcional
de mão de obra na Administração Pública visa assegurar
que não aconteça solução de continuidade em serviço
público essencial;
Considerando, finalmente, que a contratação temporária
de Docentes, Profissionais Especialistas de Educação e
de Suporte ao Magistério é a única medida viável para
suprir a falta momentânea destes profissionais,
assegurando desta forma o curso do ano letivo sem
prejuízo para os alunos da Rede Municipal de Ensino,
Considerando que a contratação dos cidadãos
relacionados a seguir, possui caráter emergencial, por
um período de até 12 (doze) meses ou até conclusão de
concurso;
E finalmente,
Considerando o Edital publicado no Jornal Oficial Rio
das Ostras do dia 23/01/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONTRATAR, por até 12 (doze) meses, em
caráter emergencial, ou até que sejam convocados os
classificados de concurso público, a contar da data da
publicação desta portaria, os cidadãos relacionados no
ANEXO I, para desempenhar as funções ali mencionadas,
com lotação na SEMED.

Art. 2º - Os contratados deverão se apresentar na
Secretaria Municipal de Administração e Modernização
da Gestão Pública, situada a Rua Campo de Albacora,

ANEXO DO DECRETO Nº 749/2013

 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ANULAÇÃO REFORÇO

02.05 - 04.122.0001.2.150

SEMAD - Gestão de Pessoal 3.1.90.16.00 - 0.1.00 200.000,00        

02.11 - 04.122.0001.1.831

SEMOB - Construção de Próprios Municipais 4.4.90.51.00 - 0.1.50 820.000,00        

02.13 - 27.122.0001.2.151

SEMEL - Manutenção da Unidade 4.4.90.52.00 - 0.1.50 130.000,00        

02.13 - 27.811.0089.2.532

SEMEL - Apoio ao Atleta Municipal 3.3.90.48.00 - 0.1.50 10.000,00           

02.13 - 27.811.0089.2.533

SEMEL - Participação em Eventos e Torneios Esportivos 3.3.90.39.00 - 0.1.50 40.000,00           

02.13 - 27.811.0089.2.534 3.3.90.31.00 - 0.1.50 10.000,00           

SEMEL - Promoção de Eventos Esportivos 3.3.90.39.00 - 0.1.50 264.000,00        

02.13 - 27.811.0089.2.543

SEMEL - Convênio - Liga de Esporte Amador de Rio das Ostras 3.3.50.43.00 - 0.1.50 9.000,00              

02.13 - 27.812.0089.2.537

SEMEL - Manutenção de Unidades Esportivas 3.3.90.39.00 - 0.1.50 100.000,00        

02.13 - 27.812.0089.2.538 3.1.90.34.00 - 0.1.00 200.000,00        

SEMEL - Manutenção de Núcleos Esportivos 3.3.90.30.00 - 0.1.50 153.000,00        

3.3.90.32.00 - 0.1.50 257.000,00        

4.4.90.52.00 - 0.1.50 120.000,00        

02.13 - 27.812.0089.2.541 3.3.90.39.00 - 0.1.50 100.000,00        

SEMEL - Incentivo ao Paraesporte 4.4.90.52.00 - 0.1.50 45.000,00           

                                                                                                                                 

TOTAL 1.229.000,00 1.229.000,00Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

75, Loteamento Atlântica – Rio das Ostras, das 8h às
17h, nas datas informadas no Cronograma constante do
ANEXO II, munidos da sua documentação pessoal no
original e cópias pertinentes para a assinatura do Contrato
Administrativo de Trabalho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

(*) Republicado por incorreção na publicação do Jornal Oficial
do Município, Edição nº 620, de 01 a 07/02 de 2013.

ANEXO I
DA PORTARIA Nº 079/2013

. Adriana da Silva Delphino, CPF: 037.608.357-32,
para a função de Professor I;
.Adriana dos Santos Correia Ferreira, CPF:
017.914.777-39, para a função de Professor I;
.Adriana Francisco Pinheiro dos Santos, CPF:
071.905.867-84, para a função de Professor I;
.Adriana Viana Ferreira, CPF: 090.149.537-98, para
função de Professor I;
.Alcineia Fernandes de Souza, CPF: 423.194.807-06,
para a função de Professor I;
.Alessandra Miguel dos Santos, CPF: 074.444.887-
54, para a função de Professor I;
.Alessandra Vieira Rosa Medeiros dos Santos, CPF:
086.992.947-00, para a função de Professor I;
.Aline Pereira Rangel de Oliveira, CPF: 089.759.887-
32, para a função de Professor I;
.Ana Carla Mariano Mendes Souza, CPF: 091.807.137-
26, para a função de Professor I;
.Ana Lúcia Santos Gonçalves, CPF: 115.145.887-22,
para a função de Professor I;
.Ana Maria Moizes Silva do Amaral, CPF: 791.629.087-
15, para função de Professor I;
.Andreia Gomes Ribeiro, CPF: 907.562.157-49, para
função de Professor I;
.Andressa Salemi Pinheiro, CPF: 084.782.907-37, para
a função de Professor I;
.Angelita Dias de Lima da Silva, CPF: 096.180.777-
64, para a função de Professor I;
.Bruna Lucas Ribeiro, CPF: 109.039.987-18, para a
função de Professor I;
.Caio Henrique da Silva Magalhães, CPF: 149.925.837-

25, para a função de Professor I;
.Caíque Soares Sales de Souza, CPF: 143.301.387-
86, para função de Professor I;
.Camila da Silva Martins de Andrade, CPF:
121.384.337-57, para a função de Professor I;
.Camila Motta de Almeida, CPF:132.065.977-22, para
a função de Professor I;
.Carla Regina Macedo Duarte, CPF: 104.580.167-48,
para função de Professor I;
.Caroline Martins dos Santos, CPF: 135.524.977-57,
para a função de Professor I;
.Cassiana da Silva Gonçalves Machado, CPF:
149.689.847-82, para a função de Professor I;
.Clarissa Pinto Rosado Machado, CPF: 121.110.457-
56, para a função de Professor I;
.Clayvert de Lima Carneiro, CPF: 019.700.047-97, para
função de Professor I;
.Cleide da Silva Soares, CPF: 017.709.657-85, para a
função Professor I;
.Cristian Gomes Silva, CPF: 032.453.836-73, para a
função de Professor I;
.Cristina Elisabete Chebor da Costa Carvalho, CPF:
018.289.947-07, para a função de Professor I;
.Daiane David Teixeira, CPF: 151.811.327-31, para a
função de Professor I;
.Daniele Silva de Souza, CPF: 089.855.237-08, para
função de Professor I;
.Darciele Furtado dos Santos, CPF: 156.526.347-23,
para função de Professor I;
.Dayana Pinheiro Ferreira, CPF: 135.395.787-06, para
função de Professor I;
.Delvira Martins Castilho, CPF: 878.247.287-49, para
a função professor I;
.Edilaine Rocha da Silva, CPF: 047.731.247-09, para
a função de Professor I;
.Elania da Silva Netto Heckert, CPF: 081.204.727-30,
para função de Professor I;
.Erica Pereira Mago, CPF: 126.804.707-45, para a
função de Professor I;
.Estela Carreiro Guedes, CPF: 102.516.677-90, para a
função de Professor I;
.Fernanda Lemos Pereira, CPF: 092.517.757-10, para
função de Professor I;
.Fernanda Lopes Viana, CPF: 119.603.647-07, para
função de Professor I;
.Françoisa Carneiro da Silva Mury, CPF: 041.869.397-
80, para a função de Professor I;
.Gabriele Lacerda Tavares, CPF: 144.399.667-05, para
a função de Professor I;
.Gabriella Campos Rodrigues, CPF: 075.137.776-75,
para a função de Professor I;
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.Genaina Caetano Azevedo, CPF: 093.669.527-71, para
função de Professor I;
.Gilcéa Maria de Mello, CPF: 854.373.527-00, para a
função Professor I;
.Helani Tavares Guimarães da Silva, CPF: 030.567.657-
14, para a função de Professor I;
.Hully Duarte de Freitas, CPF: 150.016.277-96, para
função de Professor I;
.Ivaldina Carvalho Machado, CPF: 937.914.537-34,
para a função de Professor I;
.Izabel Cristina Lopes Pereira, CPF: 030.530.267-16,
para a função de Professor I;
.Jakeline da Silva Costa, CPF: 141.023.527-08, para
função de Professor I;
.Janaina Claudia Siqueira de Aguiar, CPF:
072.553.837-69, para a função de Professor I;
.Janaina de Almeida Teixeira, CPF: 036.102.287-50,
para a função de Professor I;
.Joana D´arc Candido de Oliveira de Mattos, CPF:
033.079.827-88, para a função de Professor I;
.Julia Baptista Vieira, CPF: 093.446.127-90, para função
de Professor I;
.Juliana Marchon Schueler, CPF: 127.131.497-54, para
função de Professor I;
.Karla Rodrigues Faria, CPF: 104.315.777-81, para a
função de Professor I;
.Kellrem da Silva Bastos, CPF: 120.400.897-30, para a
função de Professor I;
.Kyvia Barrigossi Tamara Machado, CPF: 103.817.007-
98, para a função de Professor I;
.Larissa Terra Alves Bezerra, CPF: 126.022.687-55,
para a função de Professor I;
.Lea Soares de Carvalho, CPF: 970.731.217-34, para a
função de Professor I;
.Leticia Aparecida Jorge Duarte, CPF: 152.153.117-
06, para a função de Professor I;
.Luana Karolyne Viana Castilho, CPF: 113.704.207-
90, para a função de Professor I;
.Luana Soares Santana da Silva, CPF: 128.210.777-
18, para a função de Professor I;
.Lucas Galete Silva, CPF: 140.645.957-77, para a função
de Professor I.
.Lucia Helena Barros da Costa, CPF: 540.227.707-91,
para a função de Professor I;
.Luciana Aurea Ferreira de Paula, CPF: 072.560.767-
03, para a função de Professor I;
.Lucilene da Silva dos Santos, CPF: 009.393.487-48,
para a função de Professor I;
.Luzia Teixeira Joaquim Machado, CPF: 803.576.367-
91, para a função de Professor I;
.Luzimar Barbosa da Silva, CPF: 656.841.416-68, para
a função de Professor I;
.Manuela da Silva Azeredo, CPF: 107.466.027-74, para
a função de Professor I;
.Marcelaine Neves da Silva, CPF: 056.525.327-18, para
a função de Professor I;
.Marcia Assumpção Rodrigues, CPF: 006.138.037-79,
para a função de Professor I;
.Marcia Valéria Oliveira Machado, CPF: 082.298.467-
90, para função de Professor I;
.Margareth Amorim Mendanha Ferreira, CPF:
023.259.597-67, para função de Professor I;
.Maria Auxiliadora Espinosa Carvalho, CPF:
413.083.287-53, para função de Professor I;
.Maria da Glória da Silva Teles, CPF: 092.959.657-95,
para função de Professor I;
.Maria das Graças da Silva Guimarães, CPF:
014.831.007-90, para a função de Professor I;
.Maria Luiza Queiroz de Araújo, CPF: 003.221.157-01,
para a função de Professor I;
.Marilucia Abichacra dos Santos, CPF: 580.213.297-
34, para a função de Professor I;
.Marines de Freitas Alvarenga, CPF: 783.052.767-91,
para a função de Professor I;
.Marize Ferreira Julião, CPF: 999.676.777-91, para
função de Professor I;
.Marlene da Silva Berbat, CPF: 684.643.637-53, para
função de Professor I;
.Marta Chaves Silva, CPF: 128.748.857-97, para função
de Professor I;
.Mayra Mariano dos Santos, CPF: 107.466.227-08, para
a função de Professor I;
.Michele Machado da Silva, CPF: 095.912.327-05, para
a função de Professor I;
.Michele Marins de Sousa Peres, CPF: 106.489.137-
32, para a função de Professor I;
.Michelle Coutinho Vicente, CPF: 103.272.227-43, para
função de Professor I;
.Michelle Dias de Lima da Silva, CPF: 147.657.327-11,
para a função de Professor I;
.Mirian de Freitas Vianna, CPF: 869.551.367-04, para
função de Professor I;
.Mônica Pereira Coutinho David, CPF: 004.525.087-
11, para a função de Professor I;

.Moriani Xavier da Silva, CPF: 143.008.707-21, para
função de Professor I;
.Nardelle Florencia da Silva, CPF: 129.961.587-25,
para função de Professor I;
.Nilcelene de Faria da Silva, CPF: 080.644.637-42,
para a função de Professor I;
.Pâmella Siqueira de Souza, CPF: 133.279.297-93,
para a função de Professor I;
.Patricia da Silva Rangel Santos, CPF: 056.234.697-
01, para a função de Professor I;
.Paulo Vinicius da Silva Souza, CPF: 129.862.257-
30, para a função de Professor I;
.Poliana Clemente da Silva Cicero, CPF: 113.863.937-
03, para função de Professor I;
.Priscila Azeredo Gomes, CPF: 124.526.727-26, para
a função Professor I;
.Rafaela Silva Rocha, CPF: 126.335.577-32, para a
função de Professor I;
.Raquel Musse da Penha Arruda, CPF: 117.549.977-
32, para função de Professor I;
.Regiane da Rocha Azevedo Tayt Sohn, CPF:
079.542.057-97, para a função de Professor I;
.Regina Moredo Matos Ribeiro, CPF: 745.716.307-
78, para função de Professor I;
.Rejane Barros Rangel, CPF: 027.063.367-73, para
função de Professor I;
.Renata Fernandes de Abreu, CPF: 113.504.007-93,
para função de Professor I;
.Rita de Cássia Carvalho Correia, CPF: 057.494.277-
73, para a função de Professor I;
.Rita Luiza Soares de Oliveira, CPF: 788.151.857-04,
para função de Professor I;
.Rosália Marques da Silva Boaventura, CPF:
097.717.167-19, para função de Professor I;
.Rosália Rangel de Souza, CPF: 116.529.017-01, para
a função de Professor I;
.Rosane Areas Silva, CPF: 083.696.557-42, para função
de Professor I;
.Rosangela Francisca Santana Pessanha, CPF:
033.967.617-58, para função de Professor I;
.Rosângela Oliveira Silva, CPF: 052.027.777-52, para
a função Professor I;
.Rose Marcia Alves Diniz Martins, CPF :
072.907.147.25, para função de Professor I;
.Roseli Santana, CPF : 041.965.177-22, para função
de Professor I;
.Rosimeri Melo Batista de Macedo, CPF: 017.486.557-
01, para a função de Professor I;
.Samantha Fernandes Vargas Gomes de Andrade
Mendes, CPF: 051.939.057-14, para a função de
Professor I;
.Sandra Maria Guimarães Mota, CPF: 017.727.947-83,
para a função Professor I;
.Simone Gomes de Oliveira, CPF: 073.374.907-04,
para a função de Professor I;
.Simone Maria de Souza Belo Fernandes, CPF:
079.718.367-16, para função de Professor I;
.Simone Pereira Drumond, CPF: 041.883.717-14, para
a função de Professor I;
.Simone Ramos, CPF: 001.069.457-93, para a função
de Professor I;
.Simoniele Soares Pereira, CPF: 111.183.517-97, para
função de Professor I;
.Sonia Lopes da Cunha, CPF: 869.680.507-06, para
função de Professor I;
.Stefane Fernandes Correia, CPF: 141.023.517-36, para
a função de Professor I;
.Stefani Miranda Rodrigues, CPF: 130.764.157-19, para
função de Professor I;
.Sueli Viana Rios Amorim, CPF: 805.280.157-53, para
a função de Professor I;
.Sueni Lima Bueno Gomes, CPF: 052.048.217-40, para
função de Professor I;
.Tainá Pessanha Segurasso, CPF: 132.334.037-80, para
a função de Professor I;
.Tatiana Monteiro Coutinho, CPF: 104.828.447-60, para
função de Professor I;
.Tatiana Ribeiro Manhães, CPF: 077.974.047-55, para
a função de Professor I;
.Tereza Maria dos Santos, CPF: 869.938.287-15, para
a função de Professor I;
.Thaís Pinheiro das Neves e Silva, CPF: 107.870.697-
28, para a função de Professor I;
.Thaisa Pimentel Henriques, CPF: 134.786.947-60, para
função de Professor I;
.Thiago Correia do Amparo, CPF: 128.078.457-11, para
a função de Professor I;
.Uellem Cristina de Carvalho Bilro, CPF: 073.775.457-
55, para a função de Professor I;
.Vanessa da Silva Martins, CPF: 149.417.977-60, para
função de Professor I;
.Vania Paes Gonçalves, CPF: 101.884.027-30, para
função de Professor I;
.Vania Almeida da Silva, CPF: 089.901.797-50, para

função de Professor I;
.Viviane da Silva Pereira, CPF:  059.773.107-14, para
função de Professor I;
.Viviane Teixeira da Silva, CPF: 105.258.957-01, para
função de Professor I;
.Vladimir Oliveira da Rosa, CPF: 006.381.137-50, para
a função de Professor I;
.Walmira Guimaraes Araujo Azeredo, CPF:
091.443.447-08, para função de Professor I;
.Zeliane Vieira Souza, CPF: 126.630.707-93, para
função de Professor I;
.Ane Caroline de Barros Couto, CPF: 121.363.867-
43, para a função de Agente Administrativo;
.Augusto Carlos da Cunha Gervásio, CPF:
037.324.197-62, para função de Agente Administrativo;
.Beatriz Pereira Rangel Cordeiro, CPF: 138.572.327-
06, para a função de Agente Administrativo;
.Bruna Cesar de Mendonça, CPF: 127.220.967-90,
para a função de Agente Administrativo;
.Caio Henrique Martins dos Santos, CPF: 148.529.477-
08, para a função de Agente Administrativo;
.Camila Azeredo Gomes, CPF: 131.914.427-66, para a
função de Agente Administrativo;
.Claudia Maria Lopes de Oliveira, CPF: 424.235.467-
34, para a função de Agente Administrativo;
.Danyelle Nascimento Peçanha de Almeida, CPF:
131.017.037-19, para a função de Agente Administrativo;
.Debora Madeira de Souza, CPF: 079.850.057-30, para
a função de Agente Administrativo;
.Desilane Pereira Rangel Gonçalves, CPF:
103.352.687-81, para a função de Agente Administrativo;
.Doralice Rosa da Silva, CPF: 106.850.517-65, para a
função de Agente Administrativo;
.Elizelma Silva do Nascimento, CPF: 120.514.877-90,
para a função de Agente Administrativo;
.Emanuel Teixeira dos Santos, CPF: 014.141.595-95,
para a função de Agente Administrativo;
.Gleicy Kelly Martins Ribeiro, CPF: 128.817.637-66,
para a função de Agente Administrativo;
.Graciana Rodrigues de Souza, CPF: 035.252.057-
40, para a função de Agente Administrativo;
.Graciele Pessanha de Jesus , CPF: 112.492.927-43,
para a função de Agente Administrativo;
.Igor Falcão Solis, CPF: 146.702.867-30, para a função
de Agente Administrativo;
.Isadora da Silva Figueira, CPF: 147.839.937-69, para
a função de Agente Administrativo;
.Jaqson Souza do Nascimento, CPF: 093.673.417-
50, para a função de Agente Administrativo;
.Joab Batista do Nascimento, CPF: 113.772.157-09,
para a função de Agente Administrativo;
.Jocinéia da Silva Freitas Alves, CPF: 008.502.377-
93, para função de Agente Administrativo;
.Josiane Nascimento Fernandes, CPF: 098.737.647-
04, para a função de Agente Administrativo;
.Kelly de Araújo Marques, CPF: 112.231.107-96, para
a função de Agente Administrativo;
.Luciene Dantas Pereira, CPF: 669.376.635-87, para a
função de Agente Administrativo;
.Luciene Paes Gonçalves, CPF: 112.649.497-66, para
a função de Agente Administrativo;
.Magna Ferreira Barbosa, CPF: 018.398.287-81, para
a função de Agente Administrativo;
.Marcela Oliveira de Souza, CPF: 111.197.317-20, para
a função de Agente Administrativo;
.Marcelle de Souza Pereira Vinhosa, CPF: 126.269.997-
50, para a função de Agente Administrativo;
.Mayara de Assis Porto, CPF: 146.630.017-50, para a
função de Agente Administrativo;
.Monica Velasco Melo Ribeiro, CPF: 011.883.457-61,
para a função de Agente Administrativo;
.Natalia de Rezende Nogueira, CPF: 055.588.657-33,
para a função de Agente Administrativo;
.Neiva Alves Barbosa, CPF: 076.170.337-37, para a
função de Agente Administrativo;
.Poliana da Costa Medeiros, CPF: 160.359.727-13,
para a função de Agente Administrativo;
.Renata Tavares Gonçalves Ferreira, CPF: 116.503.247-
31, para a função de Agente Administrativo;
.Rosana de Jesus Nascimento, CPF: 073.370.627-45,
para função de Agente Administrativo;
.Rosane da Silva Castilho de Lima, CPF: 072.044.987-
12, para a função de Agente Administrativo;
.Rosimere da Silva Peres, CPF: 078.080.857-66, para
a função de Agente Administrativo;
.Sandra Rodrigues Bastos, CPF: 919.156.357-72, para
a função de Agente Administrativo;
.Sheila Amorim de Jesus, CPF: 303.310.318-92, para
função de Agente Administrativo;
.Silvana Soares Feijo, CPF: 074.689.857-66, para a
função de Agente Administrativo;
.Valmir dos Santos Marciano, CPF: 985.185.937-00,
para a função de Agente Administrativo;
.Walter José Rodrigues da Costa, CPF: 054.287.386-
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93, para a função de Agente Administrativo;
.Ana Paula Gomes Onofre do Nascimento, CPF:
081.571.747-40, para a função de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil;
.Ana Paula Venâncio do Nascimento, CPF:
115.542.707-66, para a função de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil;
.Andreia Luzia Figueira, CPF: 028.046.686-22, para a
função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Carla Beatriz de Jesus, CPF: 251.276.298-01, para
função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Denise Alves de Almeida, CPF: 079.231.437-90, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Elenice de Brito Lima da Silva, CPF: 897.861.067-
68, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Gesymara de Souza Rodrigues, CPF: 147.462.657-
20, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Gleice dos Santos Silva, CPF: 104.574.947-86, para a
função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Helen Cristina de Jesus Freitas, CPF: 023.966.737-
93, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Idalina Ferreira Neto, CPF: 091.763.937-55, para a
função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Ilma Mendes, CPF: 975.486.937-53, para a função de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Ilza Rodrigues de Mattos, CPF: 824.039.967-34, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Jaqueline Marques Fernandes, CPF: 970.263.446-
68, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Leticia Gonçalves Santos, CPF: 158.612.817-50, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Luana Santos Trindade Ricardo, CPF: 108.068.427-
17, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Luciana da Silva Barbosa, CPF: 138.101.027-09, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Marcelle Dias dos Santos, CPF: 114.678.937-81, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Marcia Regina Ribeiro Soares, CPF: 037.903.067-
54, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Maria das Dores Araújo Bispo dos Santos, CPF:
147.717.608-02, para a função de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil;
.Mirian Teresa Silveira de Carvalho Marques, CPF:
768.159.866-91, para a função de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil;
.Natália Jorge Inocêncio, CPF: 106.850.247-92, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Nathalia Mesquita Ribeiro, CPF: 149.640.657-58, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Nívia Maria Paixão Ramos, CPF: 099.830.047-04, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Pamela Quintanilha Rangel, CPF: 105.049.737-62,
para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Regiane Machado de Jesus Gomes, CPF: 083.080.697-
03, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Renata Gomes Duarte, CPF: 921.165.907-87, para a
função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Renata Rodrigues da Conceição, CPF: 099.876.777-
89, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Rosania Carvalho Piedade, CPF: 958.373.107-20, para
a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Sonia Maria Lacerda Gonçalves, CPF: 087.337.747-
81, para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Tatiana Alves Miguel da Silva, CPF: 136.696.017-32,
para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
.Cassiano Renato Boa Morte de Souza, CPF:
132.837.817-96, para a função de Professor II –
Educação Física;
.Douglas de Souza Mattos Junior, CPF: 055.098.277-
93, para a função de Professor II – Educação Física;
.Elielton Pires Fonseca, CPF: 105.189.567-76, para a
função de Professor II – Educação Física;
.Eugenio Archanjo Sant´anna Junior, CPF:
022.286.957-77, para a função de Professor II –
Educação Física;
.Fabiano Salatini, CPF: 245.943.588-61, para a função
de Professor II – Educação Física;
.Juliane Bernini Scotão, CPF: 032.316.689.05, para a
função de Professor II – Educação Física;
.Leonardo Vinicius Santos Correa, CPF: 086.715.187-
01, para a função de Professor II – Educação Física;
.Patricia de Souza Damaceno Leitão, CPF:
084.304.357-19, para a função de Professor II –
Educação Física;
.Quelen Vitorino Marinho, CPF: 099.591.757-40, para
a função de Professor II – Educação Física;
.Rodrigo Silva de Araújo, CPF: 081.415.807-28, para
a função de Professor II – Educação Física;
.Thiago da Silva Ramos Ferreira, CPF: 096.986.177-
01, para a função de Professor II – Educação Física;
.Welton Teixeira Martins, CPF: 039.374.647-00, para a
função de Professor II – Educação Física;
.Aline Figueira Reis Hottz, CPF: 100.741.147-35, para
a função de Professor II – Arte;

.Elaide Cristina da Cunha Emidio, CPF: 072.879.387-
31, para a função de Professor II – Arte;
.Elaine Cristina de Barros, CPF: 077.323.797-64, para
a função de Professor II – Arte;
.Fabiola Helena Coelho Soares, CPF: 743.070.296-
15, para a função de Professor II – Arte;
.Geysa Spinelli Soares da Silva, CPF: 772.444.867-
15, para a função de Professor II – Arte;
.Grasielle Viana Rosa, CPF: 035.160.477-47, para a
função de Professor II – Arte;
.Hélia Regina Loureiro da Rocha, CPF: 908.930.187-
91, para a função de Professor II – Arte;
.Ivana Neves Viana, CPF: 082.883.957-32, para a função
de Professor II – Arte;
.Kathia Maria de Oliveira, CPF: 894.703.037-68, para
a função de Professor II – Arte;
.Lindalva de Oliveira Ferreira, CPF: 510.847.087-87,
para a função de Professor II – Arte;
.Luis Alberto Figueiredo Menezes, CPF: 004.622.857-
82, para a função de Professor II – Arte;
.Sarah de Oliveira Marinho, CPF: 817.275.507-49, para
a função de Professor II – Arte;
.Sonia Regina Azeredo de Rezende, CPF:
826.862.977-00, para a função de Professor II – Arte;
.Adriana Barcelos Braga, CPF: 098.864.467-30, para
a função de Professor II - Matemática;
.Alba Valeria Lobo Curty, CPF: 088.973.417-80, para a
função de Professor II - Matemática;
.Ana Paula Cardoso Moraes, CPF: 086.421.297-60,
para a função de Professor II - Matemática;
.Beatriz da Silva Pereira, CPF: 023.537.077-00, para a
função de Professor II - Matemática;
.Claudio Feliciano, CPF: 960.591.847-15, para a função
de Professor II - Matemática;
.Fabíola de Fatima Júlio Pereira Gouveia, CPF:
040.902.146-61, para a função de Professor II -
Matemática;
.Gessica de Souza Costa Dutra, CPF: 014.824.496-
33, para a função de Professor II - Matemática;
.Gilherme Rangel Machado, CPF: 108.666.377-29, para
a função de Professor II - Matemática;
.João Batista Goulart de Oliveira, CPF: 694.045.427-
68, para a função de Professor II - Matemática;
.Jolúcia da Silva Cruz, CPF: 095.174.367-85, para a
função de Professor II - Matemática;
.Juliana Hott de Oliveira, CPF: 099.056.607-20, para a
função de Professor II - Matemática;
.Kenia Satler Andrade, CPF: 007.553.637-44, para a
função de Professor II - Matemática;
.Leandro de Barcellos Santos, CPF: 112.242.067-62,
para a função de Professor II - Matemática;
.Luiz Carlos da Silva Daltro, CPF: 598.346.097-87,
para a função de Professor II - Matemática;
.Marcella de Andrade Cardoso, CPF: 092.301.597-35,
para a função de Professor II - Matemática;
.Marcos Bernardino da Silva, CPF: 605.149.737-49,
para a função de Professor II - Matemática;
.Maria Alves Machado Motta, CPF: 673.877.643-87,
para a função de Professor II - Matemática;
.Marta Aparecida Valim Soares, CPF: 997.379.907-06,
para a função de Professor II - Matemática;
.Michel Pinto Faria, CPF: 095.366.857-60, para a função
de Professor II - Matemática;
.Miriam Gomes do Nascimento Ferreira Soares, CPF:
004.140.177-81, para a função de Professor II -
Matemática;
.Rita Tânia Sobreiro, CPF: 495.373.507-20, para a
função de Professor II - Matemática;
.Sara Cristina de Brito Vianna Araújo, CPF:
969.244.705-72, para a função de Professor II -
Matemática;
.Suely Borges da Silva, CPF: 655.517.707-10, para a
função de Professor II - Matemática;
.Sylmara Santos Corrêa, CPF: 127.539.157-50, para a
função de Professor II - Matemática;
.Alexandre de Jesus Sales, CPF: 071.691.377-12, para
a função de Professor II - Ciências;
.Alexander Ferreira Ventura de Souza, CPF:
116.905.917-14, para a função de Professor II - Ciências;
.Alexandro da Costa Vieira de Araújo, CPF:
108.760.077-44, para a função de Professor II - Ciências;
.Armindo dos Santos Neto, CPF: 251.261.508-12, para
a função de Professor II - Ciências;
.Bruna Silva de Carvalho, CPF: 120.816.827-45, para
a função de Professor II - Ciências;
.Caroline Menezes de Oliveira, CPF: 082.909.527-67,
para a função de Professor II - Ciências;
.Eliane dos Santos Tinoco da Silva, CPF: 983.320.907-
68, para a função de Professor II - Ciências;
.Fernando Ramos Garcia, CPF: 090.564.977-07, para
a função de Professor II - Ciências;
.Jane Rodrigues Damacena, CPF: 080.287.487-83, para
a função de Professor II - Ciências;
.Keila Baiense Martins, CPF: 041.188.667-30, para a

função de Professor II - Ciências;
.Paulo Roberto Matos Lugon, CPF: 085.914.917-00,
para a função de Professor II - Ciências;
.Priscila Almeida Gomes, CPF: 051.580.376-63, para a
função de Professor II - Ciências;
.Tatiana da Silva Costa Pinto, CPF: 112.020.117-99,
para a função de Professor II - Ciências;
.Arialdo Farias dos Santos, CPF: 908.748.467-49, para
a função de Professor II - Português;
.Bernardete do Carmo Lima Tostes Mangaravite, CPF:
070.643.807-81, para a função de Professor II -
Português;
.Camila Martins de Almeida, CPF: 124.862.317-73, para
a função de Professor II - Português;
.Elaine Cardozo Siqueira, CPF: 081.522.277-73, para
a função de Professor II - Português;
.Fabiana Rodrigues Pacheco dos Santos, CPF:
084.135.747-14, para a função de Professor II -
Português;
.Humberto Ferreira Lima, CPF: 039.490.627-69, para
a função de Professor II - Português;
.Jefferson Roosevelt Ferreira de Souza, CPF:
107.312.447-96, para a função de Professor II - Português;
.José Wilson Cardoso Ferreira, CPF: 512.718.777-
91, para a função de Professor II - Português;
.Lucienne Mara Bellote Machado, CPF: 817.163.037-
53, para a função de Professor II - Português;
.Marcela de Almeida, CPF: 085.294.647-37, para a
função de Professor II - Português;
.Marcela Elias da Silva, CPF: 056.229.557-77, para a
função de Professor II - Português;
.Marcello de Oliveira Valladares, CPF: 042.420.557-
22, para a função de Professor II - Português;
.Penelope Fernandes Chaves, CPF: 053.128.827-71,
para a função de Professor II - Português;
.Precilia Terra dos Santos, CPF: 023.197.407-83, para
a função de Professor II - Português;
.Regina Maria Vieira Stutz, CPF: 010.248.457-02, para
a função de Professor II - Português;
.Simoni Ribeiro Miranda de Araujo, CPF: 021.930.347-
96, para a função de Professor II - Português;
.Shirley Nogueira Ribeiro , CPF: 760.231.767-04, para
a função de Professor II - Português;
.Valeska Gabriela Bahia da Costa, CPF: 094.312.027-
60, para a função de Professor II - Português;
.Verônica Lopes Batista, CPF: 073.604.697-67, para a
função de Professor II - Português;
.Viviane Lopes Batista de Andrade, CPF: 072.808.567-
48, para a função de Professor II - Português;
.Zenilsa dos Santos Rodrigues, CPF: 027.062.047-
88, para a função de Professor II - Português;
.Alzinete Ferreira de Souza, CPF: 003.221.967-95, para
a função de Auxiliar de Creche;
.Daianna Oliveira da Silva, CPF: 119.192.417-36, para
a função de Auxiliar de Creche;
.Maria Conceição Pinto, CPF: 769.143.567-34, para a
função de Auxiliar de Creche;
.Rozélia da Conceição Alves, CPF: 821.516.957-00,
para a função de Auxiliar de Creche;
.Andrea Torres Greco, CPF: 016.448.397-76, para a
função de Professor II - Geografia;
.Cesar Gomes Araujo, CPF: 010.732.757-01, para a
função de Professor II - Geografia;
.Diego Morett Ferreira, CPF: 102.404.577-30, para a
função de Professor II - Geografia;
.Ione Gomes Macedo, CPF: 530.307.886-87, para a
função de Professor II - Geografia;
.Ismael Souza dos Santos de Faria, CPF: 096.767.587-
10, para a função de Professor II - Geografia;
.Jaqueline Rodrigues Trindade, CPF: 326.920.158-
35, para a função de Professor II - Geografia;
.José Henrique dos Anjos Fernandez Turiel, CPF:
121.826.607-47, para a função de Professor II - Geografia;
.Leandro Ouverney de Carvalho, CPF: 090.972.837-
28, para a função de Professor II - Geografia;
.Oldair Maurity da Silva , CPF: 008.427.237-65, para a
função de Professor II - Geografia;
.Renata Dias Marques, CPF: 120.225.147-18, para a
função de Professor II - Geografia;
.Suzellen Waughan da Costa, CPF: 852.717.642-49,
para a função de Professor II - Geografia;
.Veronica Vargas de Lima, CPF: 097.096.527-37, para
a função de Professor II - Geografia;
.Ana Maria da Silva Santos, CPF: 081.325.797-20, para
função de Professor II – História;
.Beatriz Damaceno Gago de Souza, CPF: 113.640.137-
70, para a função de Professor II - História;
.Danielle Souza Coutinho, CPF: 052.331.237-70, para
a função de Professor II - História;
.Juliana Mendes de Queiroz, CPF: 121.109.897-42,
para a função de Professor II - História;
.Karina Nicolite Rocha, CPF: 084.883.287-61, para a
função de Professor II - História;
.Lea Chaves dos Reis Cavalcante, CPF: 913.941.207-
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53, para a função de Professor II - História;
.Lucia Helena Freire Henriques, CPF: 419.064.897-
34, para a função de Professor II - História;
.Luciana Lopes Corrêa, CPF: 036.782.717-40, para a
função de Professor II - História;
.Rafael Gomes de Araujo, CPF: 111.913.817-57, para a
função de Professor II - História;
.Simone Alves Pinto, CPF: 054.523.947-88, para a
função de Professor II - História;
.Soreyde Ferreira Gurgel, CPF: 024.592.037-48, para
a função de Professor II - História;
.Thais Lopes Silva, CPF: 105.415.087-76, para a função
de Professor II - História;
.Thais Rodrigues Batista, CPF: 113.890.267-52, para
a função de Professor II - História;
.Cristiane Bacelar Rebel Pinto, CPF: 795.938.877-68,
para a função de Professor II - Inglês;
.Dalva Donizeti Ribeiro, CPF: 918.213.126-00, para a
função de Professor II - Inglês;
.Eloisa Elena da Silva, CPF: 686.350.797-87, para a
função de Professor II - Inglês;
.Igor Guimarães Dias, CPF: 088.039.467-64, para a
função de Professor II - Inglês;
.Ione Sueli da Silva, CPF: 074.553.437-60, para a função
de Professor II - Inglês;
.Kelen Joice Diniz da Silva de Carvalho, CPF:
090.820.227-02, para a função de Professor II - Inglês;
.Marcia Regina Macedo Pereira, CPF: 357.941.605-
78, para a função de Professor II - Inglês;
.Pedro Paim Santos Nunes de Souza, CPF:
134.291.887-84, para a função de Professor II - Inglês;
.Simone da Costa Rodrigues, CPF: 018.385.937-56,
para a função de Professor II - Inglês;
.Tatiana Dutra Ferreira, CPF: 086.617.987-95, para a
função de Professor II - Inglês;
.Eliane Luiza Alves de Araújo, CPF: 655.978.267-00, para a
função de Pedagogo – Magistério das Disciplinas Pedagógicas;

.Roberta Menezes Silva Barros Rodrigues, CPF:
043.418.466-71, para a função de Pedagogo – Magistério
das Disciplinas Pedagógicas ;
.Alcione Pereira Menezes, CPF: 968.350.107-97, para
a função de Secretário Escolar;
.Aline Alves Monteiro Spinola, CPF: 044.054.017-80,
para a função de Secretário Escolar;
.Angela Maria Fontes Santiago Nunes, CPF:
895.172.107-87, para a função de Secretário Escolar;
.Janete Costa da Silva, CPF: 701.919.307-25, para a
função de Secretário Escolar;
.Lousane Bon Caetano da Silva, CPF: 681.016.357-
34, para a função de Secretário Escolar;
.Marilza de Souza Sardinha da Quinta, CPF:
919.517.987-91, para a função de Secretário Escolar;
.Rosa Maria Rodrigues da Silva, CPF: 088.363.517-
86, para a função de Secretário Escolar;
.Rosineide Melo de Almeida, CPF: 333.709.827-49,
para a função de Secretário Escolar;
.Tânia Maria Alves de Souza Silveira, CPF:
795.308.777-49, para a função de Secretário Escolar;
.Viviane Vargas de Lima, CPF: 086.126.747-86, para a
função de Secretário Escolar;
.Ana Lucia Duarte da Mota da Silva, CPF: 918.658.837-
00, para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Carla Beatriz Carvalho Ribeiro Gomes, CPF: 054.160.207-
17, para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Meiri Madalena Bernardo Mendes Pereira, CPF: 088.967.247-
40, para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Nathalia de Almeida Alves, CPF: 129.436.017-56, para
a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Sandra Maria Silva e Souza, CPF: 920.158.087-87,
para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Solange Teixeira da Costa Portes, CPF: 826.080.917-
68, para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino;
.Valeria Regina Barbosa da Silva, CPF: 903.513.397-
87, para a função de Pedagogo - Supervisor de Ensino.

ANEXO II
DA PORTARIA Nº 079/2013

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO

DATA FUNÇÕES DOCUMENTAÇÃO 

06/02/2013 Professor II – Português, Professor II 

– Matemática, Professor II – 

Ciências, Professor II – Geografia, 

Professor II – Inglês, Professor II – 

Arte, 

Professor II – História, 

Professor II – Educação Física; 

RG 
CPF 
PIS/PASEP 
TÍTULO DE ELEITOR 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO 
CERTIDÃO NASCIMENTO OU CASAMENTO E DEPENDENTES 
DIPLOMA / CERTIFICADO 
CERTIFICADO DE RESERVISTA (HOMEM) 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU SITUAÇÃO DO CPF 
1 FOTO 3X4 COLORIDA 
CURRÍCULO 
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (COM CARIMBO DO MÉDICO DO 
TRABALHO) 
COMPROVANTE DO NÚMERO DA CONTA CORRENTE (BANCO ITAÚ) 
 
OBS: 
PARA PROFESSORES II: 
CERTIFICADO ESPECÍFICO NA ÁREA; 
 
PARA PROFESSORES II – EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 
CARTEIRA DO CONSELHO; 
CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ÉTICO. 
 
SE TIVER FILHOS A PARTIR DE SEIS MESES ATÉ SEIS ANOS DE IDADE, 
TRAZER CÓPIA E ORIGINAL DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTÃO 
DE VACINAÇÃO. 
 

07/02/2013 Professor I  

08/02/2013 Auxiliar Creche,  

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, 

Pedagogo – Magistério das 

Disciplinas Pedagógicas,  

 

14/02/2013 Pedagogo – Supervisão de Ensino, 

Secretário Escolar, 

Agente Administrativo 

 

 

PORTARIA Nº 086/2013(*)

Contratação temporária de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
conforme o Processo Administrativo nº 2255/2013,

Considerando que a Fundação Marechal Roberto
Trompowsky Leitão de Almeida, responsável pelo VI
Concurso Público de Rio das Ostras, acusou incorreção
no resultado final com erros de posicionamento
(classificação) dos candidatos, entre outros;
Considerando que o VI Concurso Público de Rio das
Ostras, conforme entendimento da Procuradoria Geral do
Município de Rio das Ostras e do Ministério Público do

Estado do Rio de Janeiro por meio da MPRJ 2012,
00477964, “ainda não chegou ao seu fim, não tendo
validade, portanto, a “homologação” de dezembro de 2012";
Considerando crescimento da demanda pelo serviço
de saúde do Município em decorrência da conversão do
modelo assistencial no município, com as premissas
atuais do SUS, para garantir o acesso dos seus usuários
na rede pública através de vários programas e ações;
Considerando iminente risco de epidemia de Dengue,
decorrente do número crescente de pessoas com suspeita
de Dengue e da urgência na implantação de tendas para
abrigar salas de hidratação;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde, com
base no número insuficiente de funcionários especializados
para o cumprimento adequado das atividades assistenciais,
necessita continuar implementando a prestação dos

serviços, em todos os níveis de responsabilidade
municipal, considerando o acréscimo da demanda vinda
dos usuários do SUS para o Hospital Municipal, o Pronto
Socorro Municipal, o Centro de Saúde e as Unidades
Básicas de Saúde;
Considerando que é de responsabilidade imperiosa do
Município continuar prestando serviços de qualidade em
todos os níveis, sem solução de continuidade;
Considerando ser dever do Município, prestar serviços
de atendimento à saúde da população, nos exatos termos
do inciso VII, do Art.30, da Constituição Federal;
Considerando ser a contratação temporária necessária
à instalação e ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais;
Considerando que a Saúde da população é mais do
que um compromisso, mas um dever deste Governo,
que atende a todas as exigências para atingir níveis de
excelência na saúde pública e que a contratação
excepcional de mão de obra na Administração Pública
visa assegurar que não aconteça solução de continuidade
em serviço público essencial;
Considerando que contratações de profissionais de educação
e saúde visam atender necessidades urgentes e essenciais;
Considerando que a educação e a Saúde são prioridades
constitucional deste Governo, que atende a todas as exigências
para uma política pública de educação  efetiva e de qualidade
e que a contratação excepcional de mão de obra na
Administração Pública visa assegurar que não aconteça
solução de continuidade em serviço público essencial;
Considerando que a contratação temporária de
Profissionais de Saúde é a única medida viável para
suprir a falta momentânea destes profissionais,
assegurando desta forma amplo e irrestrito atendimento.
Considerando que a contratação dos cidadãos
relacionados a seguir, possui caráter emergencial, por um
período de até 06 (seis) meses ou até conclusão de concurso;
E finalmente,
Considerando o edital publicado no Jornal Oficial do
Município de 23/01/2013,

R E S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, por 06 (seis) meses, ou até que
sejam convocados os classificados de concurso público,
a contar da data da publicação, os cidadãos relacionados
no anexo Único desta Portaria, para desempenharem as
funções ali mencionadas, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - Os contratados deverão se apresentar na
Secretaria Municipal de Administração e Modernização da
Gestão Pública, situada na Rua Campo de Albacora, 75,
Loteamento Atlântica – Rio das Ostras, das 8h às 17h.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

(*) Republicado por incorreção na publicação do Jornal Oficial
do Município, Edição nº 620, de 01 a 07/02 de 2013.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 086/2013(*)

NOME|CPF|CARGO
Adelcky Ferreira Barreto|087.214.567-04|Enfermeiro II
Alberto Dyego de Castro Monteiro|098.748.667-56|
Enfermeiro II
Ana Célia Fonseca Lopes|113.555.387-42|Enfermeiro II
Ana Paula Prado Dias|014.425.717-30|Enfermeiro II
Ana Paula Santos de Souza|100.192.617-05|Enfermeiro II
Bianca Coelho de Castro|102.383.537-10|Enfermeiro II
Carlos Reginaldo Nunes Lota|087.090.957-64|
Enfermeiro II
Danielle Correa Garuba|095.305.467-50|Enfermeiro II
Douglas Ferreira dos Santos|121.126.537-05|
Enfermeiro II
Edméa Medeiros Freitas|087.591.497-79|Enfermeiro II
Evani Silva Santos|016.299.757-45|Enfermeiro II
Flavia Oliveira da Cunha|036.045.087-38|Enfermeiro II
Francisco José de Almeida|914.637.267-91|Enfermeiro II
Gilvan Souza Senos|018.932.217-92|Enfermeiro II
Izalúcia Martins da Costa Széliga|503.559.455-68|
Enfermeiro II
Kaíque Sarzedas Spíndola|116.805.217-30|Enfermeiro II
Karine Lima Ferreira Doutor|077.873.357-26|
Enfermeiro II
Luís Carlos da Silva Mendes|083.052.897-43|
Enfermeiro II
Luiz Claudio Alves Pereira|041.141.107-12|Enfermeiro II
Paula Severiano Costa Vasconcelos|110.182.887-08|
Enfermeiro II
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Rubia Diogo Dumas|071.017.157-96|Enfermeiro II
Shirley Martins Fonseca|491.043.067-91|Enfermeiro II
Thaíse de Cássia Campos Manhãs|090.513.027-89|
Enfermeiro II
Vanessa de Oliveira Apolonio|025.720.476-83|
Enfermeiro II
Zani Raposo Saião|494.520.377-68|Enfermeiro II
Alexei Pinheiro Lisboa|030.756.177-17|Médico
Socorrista II
Amanda Michelle Gil|124.617.217-85|Médico Socorrista II
André Azevedo Medina|102.861.387-35|Médico
Socorrista II
André de Moura Vergara|070.974.306-80|Médico
Socorrista II
Bruno Verdini Dantas|123.374.177-27|Médico
Socorrista II
Carla Queiróz Cunha|104.387.817-32|Médico Socorrista II
Hélio Gonçalves dos Santos|112.712.817-59|Médico
Socorrista II
Henrique Costa Ferreira|121.633.737-38|Médico
Socorrista II
Jeferson Augusto de Souza Carvalho|125.991.727-50|
Médico Socorrista II
Leandro Fernandes Guidi|253.186.238-24|Médico
Socorrista II
Marcus Vinícius de Assis|857.872.997-87|Médico
Socorrista II
Renato Padroni Richetti|124.628.957-10|Médico
Socorrista II
Ricardo João Jahara Filho|108.452.047-85|Médico
Socorrista II
Thiago Shutte Sampaio|071.519.066-09|Médico
Socorrista II
Thiago Shutte Sampaio|071.519.066-09|Médico
Socorrista II
Wanderley Nogueira Oliveira|492.531.406.82|Médico
Socorrista II
Anna Paula Silva Costa Waked|091.055.897-38|Médico
Cirurgião Geral II
Fábio Alexandre Simões Leite|054.581.467-78|Médico
Cirurgião Geral II
Marcos Henrique de Souza Ciambarella|017.856.407-
98|Médico Cirurgião Geral II
Mohamed Chouky Kamar|100.015.467-08|Médico
Cirurgião Geral II
Rafael Broetto|928.525.560-49|Médico Cirurgião Geral II
Claudio Antonio da Silva Faraco|043.561.247-
66|Médico Oftalmologista II
Flávio Freinkel Rodrigues|187.721.610-00|Médico
Neurocirurgião II
Tânia Regina Santos Haberferld|368.646.177-34|
Médico Neurocirurgião II
Demétrio Crespo Waked Filho|094.751.877-07|Médico
Ortopedista II
Adriano dos Santos Lima|045.331.987-40|Médico
Gineologista Obstetra II
Edna de Jesus Suzano|112.684.277-05|Médico
Gineologista Obstetra II
Layla Maria Caetano França|007.067.577-50|Médico
Gineologista Obstetra II
Nilza Cardinot de Carvalho|015.742.037-03|Médico
Gineologista Obstetra II
Ederval José Lopes Freire|759.965.537-91|Médico
Anestesiologista II
Rodrigo Benevenuto Cantalejo|078.803.277-11|Médico
Anestesiologista II
João Paulo de Oliveira Figueiredo|025.391.977-01|
Médico Intensivista II
Sandro Ferreira de Siqueira|862.568.406-82|Médico
Intensivista II

PORTARIA Nº 091/2013

Designação de Equipe de Apoio a Comissão Permanente
de Licitação

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e delegadas de acordo com o Decreto
nº 745/2013;

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR, a contar de 01-02-2013, os membros
da EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO I, os servidores relacionados no anexo
Único desta portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 04 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração e

Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 091/2013

NOME |MATRÍCULA|CARGO
Alexandre Silva dos Santos|4448-2|Membro da Equipe
de Apoio da Comissão Permanente de Licitação I
Ângela Maria do Rosário Sardinha|3974-8|Membro da
Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação I

PORTARIA Nº 092/2013

Concede Ponto Facultativo no período do feriado de
carnaval.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no
uso de suas atribuições legais,

R E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Determinar Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais, para os servidores da Administração
Direta e Indireta, nos dias 11 e 13 de fevereiro,
respectivamente, segunda e quarta-feira do corrente
ano, com exceção das atividades laborais ditas
essenciais, dos serviços da Secretaria Municipal de
Saúde,  Secretaria Municipal de Segurança Pública e da
da normalidade administrativa, a critério dos respectivos
Secretários Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 093/2013

Permuta de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO deste Município, a
contar de 01/01/2013, a servidora MARIA HELOISA
JORGE MARTINS AGUIAR, Professor Docente, matrícula
n°. 234983-5, oriunda da Secretaria de Estado de Educação
do Rio de Janeiro, em regime de PERMUTA com a
servidora municipal ANDRESSA MARIANE ROCHA
FERNANDES, Professor I, matrícula nº. 454-5, lotada na
SEMED, conforme Processo Administrativo nº. 463/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 094/2013

Derroga e Revoga Portaria,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E :

Art. 1° - Derrogar, o Art. 2º da Portaria nº 473/2012, a
contar de 02/01/2013.

Art. 2º - Revogar, a Portaria nº 480/2009, Publicado no
Jornal Oficial do Município Edição 420 de 24 de abril de
2009, a contar de 02/01/2013.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 095/2013

Dispensa e Designa Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
no uso de suas atribuições e considerando o Oficio
118/2013-SEMUSA;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - DISPENSAR, a contar de 01.02.2013, MARIA
NAZARETH PINHEIRO CORRÊA, Matrícula nº 1970-4,
da Função Gratificada de Assessor Técnico II, Símbolo
FGA2, da SEMUSA.

Art. 2º - DESIGNAR, a contar de 01.02.2013, RONES
DE OLIVEIRA VELOSO, Matrícula nº 2870-3, para
exercer a Função Gratificada de Assessor Técnico II,
Símbolo FGA2, da SEMUSA.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 096/2013

Designação de Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
no uso de suas atribuições e considerando o Oficio
101/2013-SEMUSA;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - DESIGNAR, a contar de 01.02.2013, DEVAIR
VIEIRA DE SOUZA, Matrícula nº 4831-3, para exercer
a Função Gratificada de Gerente de Unidade, Símbolo
FG1, da SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 097/2013

Revoga Portaria.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº. 966/2013,

R E S O L V E :

Art. 1° - REVOGAR, a contar de 17/01/2013, a cessão
da servidora MARIA ODETE RANGEL PINTO, Agente
Administrativo, mat. 4859-3, cedida ao Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de janeiro-Comarca de Rio das Ostras.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 098/2012

Prorrogação de Licença Maternidade.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e delegadas de acordo com o Decreto
nº 745/2013;

R E S O L V E:

Art. 1° - PRORROGAR, pelo período de 60 dias, o
prazo de Licença Maternidade das servidoras
relacionadas no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 098/2013

NOME / MATRÍCULA|CARGO|DATA PRORROGAÇÃO|
PROC. ADM
Camila Gomes Ramos/9164-2|Professor II-Educação
Artística|01/02/2013|2353/2013
Niele de Matos Gomes/9316-5|Fisioterapeuta|24/01/
2013|1434/2013
Renata Machado Fonseca de Oliveira/6082-8|Professor I|
23/01/2013|551/2013
Tatiana Abbud Pereira Amaral/8472-7|Médico Cirurgião
Geral II|29/01/2013|1470/2013

PORTARIA Nº 099/2013

Cancelamento de Férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições e delegadas de acordo com o Decreto nº 745/2013;

R E S O L V E :

Art. 1º - CANCELAR as férias dos servidores referidos
no Anexo Único desta Portaria, concedida através das
Portarias ali mencionadas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 099/2013

SERVIDORA|MATRÍCULA|PORTARIA |Nº DE
DIAS|PROC.ADM
Liliane Salgado Calmon|6475-0|046/2013|30|4448/2013
Marcelo Veiga Sales|10908-8|1514/2012|30|4444/2013
Ricardo Silva Lopes|2116-4|1569/2013|30|4445/2013
Adriana Nunes Rocha|11293-3|1514/2013|30|4447/2013

PORTARIA Nº 100/2012

Prorrogação de Licença Maternidade.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições e delegadas de acordo com o Decreto nº 745/2013;

R E S O L V E:

Art. 1° - PRORROGAR, pelo período de 30 dias, a partir
de 08/01/2013, o prazo de Licença Maternidade da
servidora MARIANA DE SOUZA PEREIRA, do Cargo em
Comissão de Assistente II, Matrícula 11526-6, lotada na
SECPLAN à disposição da PROGEM.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 101/2013

Nomeação de Cargo em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 4292/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR, a contar de 02/01/2013, o cidadão
LEONARDO SILVA RÉGIS DANTAS, CPF nº 035.552.847-
97, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de
Planejamento e Controle, símbolo DAS 3, da SEMAP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 02/
01/2013.

Gabinete do Prefeito, 07 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 102/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e delegadas de acordo com o Decreto
nº 745/2013 e considerando o Processo Administrativo
nº 3131/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER 30 (trinta) dias de Férias aos
servidores relacionados no Anexo único da Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 102/2013

N O M E | C A R G O / F U N Ç Ã O | M AT. | P E R Í O D O
AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR|LOTAÇÃO
Alvimar Carvalho da Silva|Tecnico de Laboratorio|3548-3|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Camila de Oliveira Costa|Medico Socorrista II|8420-4|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Christine Bargas Rega Fischer|Medico Anes-
tesiologista II|7418-7|2011/2012|04/02/2013 a 05/03/
2013|SEMUSA
Cilena de Souza|Auxiliar de Servicos Gerais|2904-1|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMAD
Claudia do Amaral Caldeira|Tecnico em Radio-
logia|10999-1|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/
2013|SEMUSA
Daniel da Costa Rodrigues|Auxiliar de Servicos
Gerais|11381-6|2012/2013|18/02/2013 a 19/03/2013|
SEMBES
Eni de Souza Dias|Monitor de Abrigo|9843-4|2011/
2012|15/02/2013 a 16/03/2013|SEMBES
Felipe Augusto dos Santos Melo|Agente Adminis-
trativo|3483-5|2011/2012|04/02/2013 a 05/03/2013|
PROGEM
Geiziane Medeiros de Souza|Medico Alergista|8613-
4|2012/2013|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Izabella Dias Cruz|Odontologo|8751-3|2011/2012|01/02/
2013 a 02/03/2013|SEMUSA
John Wesley de Souza Silva|Agente Administrativo|
9190-1|2011/2012|11/01/2013 a 09/02/2013|SEMED
Lair de Souza Martins|Agente Administrativo|10082-0|
2011/2012|27/02/2013 a 28/03/2013|SEMBES
Lenira da G. Santos Almeida|Auxiliar de Servicos
Gerais|8920-6|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/
2013|SEMAD
Lorena Martins de Melo Soares|Enfermeiro I|6941-8|
2010/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Luciana Britto Marques|Tecnico de Laboratorio|9481-1|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Maria das Gracas de O. Candeco|Auxiliar de
Enfermagem|4040-1|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/
2013|SEMUSA
Maria do Rosario C de Carvalho|Auxiliar de
Enfermagem|6576-5|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/
2013|SEMUSA
Monica Soares Mignot|Assistente Social|2021-4|2012/
2013|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Paulo Cesar Ferreira de Moraes|Agente Operacional
|281-0|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Roseane Coelho da Silva|Assistente Social|6460-2|2011/
2012|18/02/2013 a 19/03/2013|SEMBES
Rosemarcia Felix dos Santos|Auxiliar de Enfer-
magem|6825-0|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/
2013|SEMUSA
Samira Salim de Carvalho|Medico Cirurgião Pediatrico II|
8444-1|2011/2012|11/01/2013 a 09/02/2013|SEMUSA
Sandro Carlos Lima Leal|Auxiliar de Enfermagem|3938-1|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Sergio Rodrigues de Oliveira|Medico Anestesiologista II|
6892-6|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Tamara Coelho Garcia|Tecnico de Laboratorio|6911-6|
2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA
Valcinea Ribeiro Costa Faria|Agente de Serviços
Gerais|61-2|2010/2011|28/01/2013 a 26/02/2013|SEMAD
Vanderlei Serafim da Silva|Auxiliar de Enfer-
magem|9275-4|2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|
SEMUSA
Zuleica Leone de Jesus|Auxiliar de Enfermagem|7671-6|

2011/2012|01/02/2013 a 02/03/2013|SEMUSA

PORTARIA Nº 103/2013

Recebe servidor à disposição.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e delegadas de acordo com o Decreto
nº 745/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - RECEBER, a contar de 02/01 a 31/12/2013,
com ônus para este Município, a servidora VANDA
REGINA JÓIA MARQUES DA SILVA, Auxiliar de serviços
Escolares/hospitalares, matrícula n°. 1277-7, oriunda do
Município de Cardoso Moreira/RJ, conforme o Processo
Administrativo nº 3076/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 104/2013

Concede Gratificação e Representação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, e
considerando o Processo Administrativo nº. 2913/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art.1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal nº
0501/2000, Gratificação de Representação de
50%(cinquenta por cento), sobre o vencimento do servidor
Paulo Cesar de Sá, Matrícula 11863-0, Diretor do
Departamento Administrativo do Pronto Socorro Municipal,
símbolo CC4, da SEMUSA, a contar de 01/02/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 105/2013

Nomeação de Cargo em Comissão

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Memorando nº 138/2013-SEMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR, os cidadãos referidos no Anexo ÚNICO
desta Portaria para exercerem os Cargos em Comissão
ali mencionados, da SEMAP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 105/2013

NOME|CPF|CARGO EM COMISSÃO|A CONTAR
DE|SIMBOLOGIA
Adílson Farias|375.313.287-04|Assessor de Conser-
vação e Limpeza Urbana|01-02-2013|CC1
Georgia Coelho Nogueira|072.271.897-75|Secretário
Executivo|01-02-2013|CC5
Joyce Silva Apicelo|124.177.057-37|Gerente de Unidade
de Conservação|01-02-2013|CC5

PORTARIA Nº 106/2013

Designação de Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
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considerando o Processo Administrativo nº 4452/2013,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - DESIGNAR, a contar de 02/01/2013, PEDRO
PEREIRA COUTINHO, Motorista, Matrícula nº 2067-2,
para exercer a Função Gratificada de Assessor Técnico
II, Símbolo FGA2, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 107/2013

Dispensa e Designação de Função Gratificada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 4242/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, a contar de 01/02/2013, os
servidores referidos no Anexo I desta Portaria, das
Funções Gratificadas ali mencionadas, da SESEP.

Art. 2º - DESIGNAR, a contar de 01/02/2013, os
servidores referidos no Anexo II desta Portaria, para
desempenharem as Funções Gratificadas ali
mencionadas, da SESEP.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 107/2013
(DISPENSA)

NOME|MATRÍCULA|FUNÇÃO GRATIFICADA|SIMB.
Luiz Fernando Marinho|3116-0|Inspetor I|FG1
Maria Regina Cavalcante dos Santos|6296-0|Inspetor I| FG1
Girleide das Dores Silva do Nascimento|2968-8|
Inspetor II|FG2
Valdenir Correia de Araújo|2943-2|Inspetor II|FG2

ANEXO II DA PORTARIA Nº 107/2013
(DESIGNAÇÃO)

NOME|MATRÍCULA|FUNÇÃO GRATIFICADA|SIMB.
Maria Regina Cavalcante dos Santos|6296-0|Inspetor II| FG2
Girleide das Dores Silva do Nascimento|2968-8|
Inspetor I|FG1
Valdenir Correia de Araújo|2943-2|Inspetor I|FG1

PORTARIA Nº 108/2013

Designação de Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 4450/2013,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - DESIGNAR, a contar de 02/01/2013, JOSÉ
MARCELO SABINO DOS SANTOS, Motorista, Matrícula
nº 6673-7, para exercer a Função Gratificada de Assessor
Técnico III, Símbolo FGA3, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 109/2013

Progressão horizontal de servidor.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº
745/2013, consoante o Processo Administrativo nº 4005/

2013, e com base na Lei 1584/2011, que institui o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores
públicos do quadro permanente da Administração direta
do Município de Rio das Ostras;

R E S O L V E:

Art. 1º - Enquadrar na progressão horizontal respectiva
ao cargo efetivo ocupado no Município de Rio das Ostras,
os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 109/2013

Matrícula|Nome|Cargo|Faixa
3069-4|Leandro de Lima|Tecnico Agricola|5
4743-0|Ana Maria Silveira dos Santos|Agente
Administrativo|4
4062-2|Ivan Carlos Gomes|Engenheiro Sanitarista|4
4709-0|Juliana Rodrigues Quintanilha|Agente
Administrativo|4
4742-2|Leandro Alves Pinto|Fiscal de Transporte|4
8378-0|Alan Chaves Pereira|Medico Otorrinolaring. II|2
8367-4|Altamiro B. Dos Anjos Neto|Med Ginec.Obstetra II|2
8365-8|Andre Luiz Prado Verdum|Guarda Municipal|2
8358-5|Angelo Paulo Donato Caldas|Medico
Oftalmologista II|2
8374-7|Antonio Rodrigo Serra Santarem|Guarda
Municipal|2
8379-8|Beatriz Luiza Ramiarina|Med.Ginec Obstetra|2
8366-6|Claudio Menezes Lessa|Guarda Municipal|2
8369-0|Filipe de Souza Affonso|Medico Intensivista II|2
8375-5|Gabriela Monteiro Andrade|Med.Ginec Obstetra|2
8380-1|Itiennes Machado Fernandes|Guarda Municipal|2
8363-1|Julio Cesar Nogueira Neto|Guarda Municipal|2
8360-7|Marilia Guimaraes Vasconcellos|Med.
Otorrinolaringologista|2
8377-1|Michele Ferreira Goncalves|Guarda Municipal|2
8373-9|Nilton Ferreira da C. Junior|Medico Socorrista II|2
8364-0|Ramon Lopes Alvares|Guarda Municipal|2
8359-3|Sandro Rodrigues Werneck|Guarda Municipal|2
8356-9|Sergio Pereira Cariello|Med. Neonatologista II|2
8368-2|Vagner de Oliveira Macharete|Guarda
Municipal|2
8357-7|Wesley Paes Araujo|Guarda Municipal|2
8372-0|Yoshikazu Noguchi|Medico Ortopedista|2

PORTARIA Nº 110/2013

Interrupção de licença sem vencimentos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e delegadas de acordo com o Decreto
nº 745/2013;

R E S O L V E :

Art. 1º - INTERROMPER, a licença para tratar de
interesses particulares (sem vencimentos) concedida a
servidora relacionada no Anexo Único desta Portaria, a
contar da respectiva data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 110/2013

NOME / MATRÍCULA|CARGO|A CONTAR DE
|LOTAÇÃO|PROC. ADM
Roberta Ramos Rodrigues Costa/6447-5|Professor
II-Ciências|18/01/2013|SEMED|1458/2013

PORTARIA Nº 111/2013

Dispensa rescindindo contrato temporário.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e,
considerando o Processo Administrativo nº 4401/2013,

R E S O L V E :

Art. 1° - DISPENSAR, rescindindo, a contar da data
desta publicação, o contrato temporário de trabalho da
servidora ELIANA CARDOSO DA SILVA, matrícula nº
17644-3, da função de Auxiliar de Creche, com lotação
na SEMBES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 112/2013

Dispensa servidor, rescindindo Contrato Temporário de Trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
considerando o Processo Administrativo nº 4666/2013,

R E S O L V E:

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo, o contrato temporário
de trabalho dos servidores relacionados no Anexo Único
desta Portaria, das Funções ali mencionadas, a contar
das respectivas datas, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 112/2013

NOME|MATRICULA|CARGO|DATA
EXONERAÇÃO
Bruna Albernaz Pereira Melo|16609-0|Guarda
Sanitário|01/02/2013
Luiz Eduardo Prado Lima|16917-0|Médico Socorrista II|
02/01/2013

PORTARIA Nº 113/2013

Exoneração de Cargo Efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 24/2013

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a contar de 02/01/2013 a
servidora ANA CARLA MAIA DA SILVA, Matrícula nº 10994-0,
do cargo efetivo de Técnico em Edificações, com lotação
na SEMOB.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 114/2013

Dispensa servidor, rescindindo, a pedido, Contrato
Temporário de Trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 1129/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo a pedido, a contar de
02/01/2013, o Contrato Temporário de Trabalho da servidora
MARCELA COSTA DUTRA, matrícula nº 17043-7, da
Função de Guarda Sanitário, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.
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ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 115/2013

Dispensa servidor, rescindindo, a pedido, Contrato
Temporário de Trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 1043/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo a pedido, a contar de
02/01/2013, o Contrato Temporário de Trabalho da
servidora ELISANGELA FERREIRA DA SILVA, matrícula
nº 17048-8, da Função de Guarda Sanitário, com lotação
na SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 116/2013

Aposenta servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER, nos termos do Art. 40, §1º, III, “b”,
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003 c/c o Art. 13 da Lei Municipal nº
957/2005, Aposentadoria Voluntária por Idade, com
proventos proporcionais ao tempo de Contribuição,
a servidora DENIZE DOS SANTOS, ocupante do cargo
de Agente Administrativo, matrícula nº. 3.293-0, lotada
na SEMUSA, a contar da data desta publicação, conforme
Processo Administrativo n°. 332/2013,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 117/2013

Vacância de cargo público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 40870/2012,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - Declarar vacância de cargo público de Auxiliar
Administrativo, por posse em outro cargo não acumulável
da servidora CLEIDYS MOREIRA VIEIRA, matrícula 6032-1,
lotada na SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02/01/2013.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 118/2013

Vacância de cargo público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 40546/2012,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - Declarar vacância de cargo público de Professor
I, por posse em outro cargo não acumulável da servidora
APARECIDA KEIKO HASHIMOTO, matrícula 4649-3,
lotada na SEMED.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 26/12/2012.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 119/2013

Nomeação de Cargo em Comissão

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando Processo Administrativo 3956/2013;

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR, a contar de 01/02/2013, os cidadãos
referidos no Anexo Único desta Portaria para exercerem
os Cargos em Comissão ali mencionados, da PROGEM.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO UNICO DA PORTARIA Nº 119/2013

NOME|CPF|CARGO EM COMISSÃO|SIMBOLOGIA
Bárbara de Oliveira Costa Matos|056.165.547-23|
Assessor Jurídico|CC1
Alessandra Castro Medeiros|030.615.037-90|Assessor
Jurídico|CC1

PORTARIA Nº 120/2013

Concede Licença para acompanhamento por motivo de
doença.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº 745/
2013, e conforme o Processo Administrativo nº 41007/2012,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença para acompanhamento por
motivo de doença, pelo período de 30 dias, a contar de 17/
12/2012, a servidora PATRÍCIA DE SOUZA BESSA,
Professor II-Educação Física, matrícula 6276-6, lotada na
SEMED, nos termos do Art. 74 da Lei Municipal nº 079/94.

Art. 2º - Determinar que o servidor licenciado cumpra o previsto
no Parágrafo Único do Art. 74, da Lei Municipal 079/1994.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 121/2013

Derroga Portaria excluindo servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E :

Art. 1º - Derrogar a Portaria nº 018/2013, dela excluindo
MARINETE DE OLIVEIRA ANTUNES, CPF 072.833.597-
29, Assistente I, Símbolo CC2.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os efeitos a 02/01/2013.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 122/2013

Nomeação de Cargo em Comissão e Designação de
Função Gratificada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº. 3777/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR, a contar de 01/02/2013, os cidadãos/servidores
referidos no Anexo Único desta Portaria para exercerem os
Cargos em Comissão ali mencionados, da SECTRAN.

Art. 2º - DESIGNAR, a contar de 01/02/2013, o servidor
RIVAIL AUGUSTO GIBAJA GRIPP, mat. 10846-4 para
desempenhar a Função Gratificada de Chefe de Divisão,
símbolo FG4, da SECTRAN.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 122/2013
(Nomeação)

NOME|MATRICULA/CPF|CARGO EM COMISSÃO|
SIMBOLOGIA
Enemilton Gomes Ribeiro|10700-0|Diretor do
Departamento de Transporte Público|CC4
Anderson de Araujo da Silva|078.891.767-67|Diretor
do Departamento Administrativo|CC4

PORTARIA Nº 123/2013

Contratação temporária de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
conforme o Processo Administrativo nº 2255/2013,

Considerando que a Fundação Marechal Roberto
Trompowsky Leitão de Almeida, responsável pelo VI
Concurso Público de Rio das Ostras, acusou incorreção
no resultado final com erros de posicionamento
(classificação) de candidatos, entre outros;
Considerando que o VI Concurso Público de Rio das
Ostras, conforme entendimento da Procuradoria Geral do
Município de Rio das Ostras e do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro por meio da MPRJ 2012,
00477964, “ainda não chegou ao seu fim, não tendo
validade, portanto, a “homologação” de dezembro de 2012";
Considerando crescimento da demanda pelo serviço
de saúde do Município em decorrência da conversão do
modelo assistencial no município, com as premissas
atuais do SUS, para garantir o acesso dos seus usuários
na rede pública através de vários programas e ações;
Considerando iminente risco de epidemia de Dengue,
decorrente do número crescente de pessoas com suspeita
de Dengue e da urgência na implantação de tendas para
abrigar salas de hidratação;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde,
com base no número insuficiente de funcionários
especializados para o cumprimento adequado das
atividades assistenciais, necessita continuar
implementando a prestação dos serviços, em todos os
níveis de responsabilidade municipal, considerando o
acréscimo da demanda vinda dos usuários do SUS para
o Hospital Municipal, o Pronto Socorro Municipal, o Centro
de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde;
Considerando que é de responsabilidade imperiosa do
Município continuar prestando serviços de qualidade em
todos os níveis, sem solução de continuidade;
Considerando ser dever do Município, prestar serviços
de atendimento à saúde da população, nos exatos termos
do inciso VII, do Art.30, da Constituição Federal;
Considerando ser a contratação temporária necessária
à instalação e ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais;
Considerando que a Saúde da população é mais do
que um compromisso, mas um dever deste Governo,
que atende a todas as exigências para atingir níveis de
excelência na saúde pública e que a contratação
excepcional de mão de obra na Administração Pública
visa assegurar que não aconteça solução de continuidade
em serviço público essencial;
Considerando que contratações de profissionais de
educação e saúde visam atender necessidades urgentes
e essenciais;
Considerando que a Educação e a Saúde são
prioridades constitucional deste Governo, que atende a
todas as exigências para uma política pública de educação
efetiva e de qualidade e que a contratação excepcional
de mão de obra na Administração Pública visa assegurar
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que não aconteça solução de continuidade em serviço
público essencial;
Considerando que a contratação temporária de
Profissionais de Saúde é a única medida viável para
suprir a falta momentânea destes profissionais,
assegurando desta forma amplo e irrestrito atendimento.
Considerando que a contratação dos cidadãos
relacionados a seguir, possui caráter emergencial, por
um período de até 06 (seis) meses ou até conclusão de
concurso;
E finalmente,
Considerando o edital publicado no Jornal Oficial do
Município de 23/01/2013,

R E S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, por 06 (seis) meses, em caráter
emergencial, ou até que sejam convocados os
classificados de concurso público, a contar da data da
publicação, os cidadãos relacionados no ANEXO I desta
Portaria, para desempenhar as funções ali mencionadas,
com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - Os contratados deverão se apresentar na
Secretaria Municipal de Administração e Modernização
da Gestão Pública, situada a Rua Campo de Albacora,
75, Loteamento Atlântica – Rio das Ostras, das 8h às
17h, nas datas informadas no Cronograma constante do
ANEXO II, munidos da sua documentação pessoal no
original e cópias pertinentes para a assinatura do Contrato
Administrativo de Trabalho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 123/2013

NOME|RG|CPF|FUNÇÃO
Conceição Guimarães Fani|1179195|585.029.556-91|
Assistente Social
Elaine Pinheiro Naro|12427762-5|092.994.387-22|
Assistente Social
Mara Almeida de Sequeira|80911901-9|835.900.217-72|
Assistente Social
Mariana Azeredo Ferreira|23089000-6|125.012.707-62|
Assistente Social
Marta Cristina Ferraz Silva|16616631|081.462.736-61|
Assistente Social
Thais Ricardo Toledo|20297487-9|104.357.707-64|
Assistente Social
Kamila de Souza Assumpção|11686720-1|096.147.657-55|
Assistente Social II
Maria Helena Batista Vasconcellos| 2766390|
348.286.487-04|Assistente Social II
Sandra Campelo Corrêa Cruz|10523690-5|
017.521.677-08|Assistente Social II
Thaís Inácio Dias Rodrigues|29781195-2|055.415.026-32|
Assistente Social II
Alessandra Aguiar Ultra|09196088-0|028.460.677-40|
Enfermeiro II
Alice Feijó Vieira de Andrade|12688663-9|088.067.897-67|
Enfermeiro II
Aline Soares Castro|23133255-2|113.451.537-59
|Enfermeiro II
Angélica Oliveira Fontes Lima|12157080-8|088.765.787-73|
Enfermeiro II
Andréa Alice Alves Franco|07074944-5|001.540.717-90|
Enfermeiro II
Bianca Cristina da Silva Pereira|20925723-7|
103.152.787-73|Enfermeiro II
Cleide Lucia Chagas Alves Areas|159179|017.681.177-05|
Enfermeiro II
Cristiane Passos Ferreira Maciel|09366593-3|
030.329.627-57|Enfermeiro II
Edite Aparecida Ribeiro|27218073-8|554.645.726-00|
Enfermeiro II
Eduardo Rosalino Tamy|20479248-5|119.124.097-55|
Enfermeiro II
Gustavo Córdova Guimarães|10692690|047.548.646-38|
Enfermeiro II
Juan Pablo Gomes de Souza|10587584-3|075.065.147-45|
Enfermeiro II
Karla Cristina Santos Santana|07426304-7|
889.915.047-87|Enfermeiro II
Letícia Sobreira Pedrosa Machado|21526816-0|
059.329.617-67|Enfermeiro II
Lidiane Ferreira Corrêa|20009794-7|056.320.297-19|
Enfermeiro II
Maysa Cabral Silva|20749482-4|124.545.667-96|

Enfermeiro II
Nero Paulo Silva de Souza|12427797-1|103.358.027-96|
Enfermeiro II
Rosemary Campos Nunes de Carvalho|06712982-5|
846.177.057-91|Enfermeiro II
Silvia de Souza Mendes|05824141-5|715.435.117-91|
Enfermeiro II
Thaína Cristina Abreu Pinto de Almeida|13363753-8|
126.910.367-90|Enfermeiro II
Vanessa Cristina Ferrari|32842474-2|222.671928-88|
Enfermeiro II
Heveline Saraiva Fonseca|11052195|037.700.006-09|
Farmacêutico
Murillo Gonçalves Aguiar Jardim|12330248-1|
098.379.117-19|Farmacêutico
Verônica Tertulino da Fonseca|1149192|737.708.174-00|
Farmacêutico
Daniela Bernardino de Lima|09200609-7|018.522.177-74|
Fisioterapeuta
Giseli Castro Medeiros|08505437-7|074.769.437-08|
Fisioterapeuta
Marcela Oliveira de Sá Ribeiro de Souza|200009800-2|
111.543.317-25|Fisioterapeuta
Rosana Chan Fock de Oliveira|5468094|074.054.107-23|
Fisioterapeuta
Vinícius José Amaral Martins|11619410-1|091.038.537-80|
Fisioterapeuta
Anderson Cabral Monteiro|2102144-1|133.797.067-01|
Fisioterapeuta II
Camila Pereira Gomes|11343538-2|100.532.327-55|
Fisioterapeuta II
Fernanda Silva Ribeiro|11890733|042.845.246-90|
Fisioterapeuta II
Gláucia Paes dos Santos|09847794-6|035.504.577-07|
Fisioterapeuta II
Mylena Rezende Faria|11706552-4|077.671.757-07|
Fisioterapeuta II
Roberta Machado Ferreira|13133452-6|092.373.467-86|
Fisioterapeuta II
Adriano de Lima Coitinho Carvalho|20088454-2|
122.894.047-99|Maqueiro
Alexsander da Rocha|012752897-4|055.740.967-57|
Maqueiro
Amós Henrique Ramós Pinheiro|23936530-7|
153.679.027-31|Maqueiro
Anderson Coutinho Monteiro|20417926-1|203.099.277-06|
Maqueiro
Antônio Carlos Caetano|11831153-9|086.545.277-65|
Maqueiro
Denilson Souza de Oliveira|08487390-0|923.331.337-
91| Maqueiro
Elias Roger dos Santos Monteiro|21633584-4|
118.625.317-73|Maqueiro
Fabiano Candido Bragança|12427875-5|089.862.267-07|
Maqueiro
Julio Cesar Caetano|12737317-3|107.183.767-22|
Maqueiro
Paulo Sérgio Ribeiro Cardoso|07746006-1|
001.446.747-00|Maqueiro
Amarildo Gazal Suhett|053151957|819.919.327-15|
Médico Angiologista
Marcelo Rodrigues|118120773|076.478.257-63|Médico
Anestesiologista II
Marcelo Sá Bagueira Leal|52543437|961.371.507-04|
Médico Cardiologista
Elias Batista do Nascimento|08576079-1|064.021.353-72|
Médico Cirurgião Geral II
Gerson Alves da Silva|5125299|748.556.546-04|Médico
Cirurgião Geral II
Luciano Barbosa Curty|072363914|952.502.807-06|
Médico Cirurgião Geral II
Wagida Almeida Cardoso Martins|098585284|
074710647-90|Médico Clínico
Aulus Andries de Castro|5116349|553.124.976-49|
Médico Neurocirurgião II
Lillian Abreu Dias|211493747|113.500.537-08|Médico
Oftalmologista II
Rogério de Oliveira Paulo|3155935|545.189.627-53|
Médico Oftalmologista
Ernani Lacerda Nascimento|077620466|714.446.803-88|
Médico Ortopedista II
Marcus Vinícius Pereira Barbosa|062824776|
868.179.497-34|Médico Ortopedista II
Catharina Mauri Faber da Silva|1910851|104.744.707-09|
Médico Pediatra
Geni de Almeida Loureiro|2312734|275.974.907-04|
Médico Pediatra
Euzana Araújo Vianna Barbosa|0096801170|
071.751.127-85|Médico Pediatra II
Weverson Silva Costa|13304788|059.853.356-74|
Médico Pediatra II
Bruno Verdini Dantas|208161349|123.374.177-27|
Médico Socorrista II
Dimitri Marques Abramov|7749298|994.855.326-87|

Médico Socorrista II
José Carlos Alberto Martins|044970184|706.773.607-
20| Médico Socorrista II
Osvaldo Machado Filho|4466919|040.750.038-33|
Médico Socorrista II
Renato Padroni Richetti|21158817-3|124.628.957-10|
Médico Socorrista II
Rômulo Monteiro Bonatto|1972363|124.645.427-09|
Médico Socorrista II
Sávio Costa Ferreira|11908374|048.283.406-45|Médico
Socorrista II
Dina Freitas Reis|10387422-8|041.868.527-40|
Nutricionista
Eliana Cabral Feijó|05939451-0|008.930.947-22|
Nutricionista
Patrícia Walker|10709625-7|079.823.927-17|
Nutricionista
Paula Sergipense Oliveira|12642639-4|095.223.747-41|
Nutricionista
Graee O’Neil|06314119-6|876.068017-20|Odontólogo II
João Batista Mureb Schneider|06504620-3|
830.861.107-91|Odontólogo II
Otávio Augusto Valladares Teixeira|10603781-5|
076.370.447-42|Odontólogo II
Bárbara Horta da Silva|11266590-6|091.590.847-66|
Psicólogo
Carolina Alves Araújo Henriques|20100395-1|
095.297.267-08|Psicólogo
Danielle Marinho de Paiva|08855062-9|028.500.747-56|
Psicólogo
Marlucia Medeiros da Silva|04633811-7|611.858.097-91|
Psicólogo
Neide de Almeida Nogueira|10501892-3|044.143.467-38|
Psicólogo
Renata Peixoto Gonçalves|24494255-9|214.666.368-58|
Psicólogo
Adriana Bittenkurt de Oliveira|14856002-2|
926.771.006-06|Tec. Enfermagem
Ailma Maria da Silva Ferreira|13184776-6|092.003.707-
05| Tec. Enfermagem
Alessandra Gonçalves|09645218-0|036.847.497-61|Tec.
Enfermagem
Amália de Fátima Freitas Correa|501196249-4|
012.263.507-80|Tec. Enfermagem
Ana Claudia de Souza Santos|21431919-6|116.780.967-09|
Tec. Enfermagem
Ana Claudia Ferreira de Lyra|08346879-3|012.655.057-30|
Tec. Enfermagem
Andréia Silva|52159379-7|090.653.457-79|Tec.
Enfermagem
Ane Carolina da Silva Lima|21288563-6|123.247.207-79|
Tec. Enfermagem
Bruna de Castro Aguiar Martinez|27041100-12|
812.217.705-00|Tec. Enfermagem
Cacilda Pessanha Romão|08160493-6|799.225.037-00|
Tec. Enfermagem
Carla Maria de Oliveira|20475346-1|099.876.717-48|Tec.
Enfermagem
Catriane Neves Rodrigues Mozer|12650115-4|
095.298.167-07|Tec. Enfermagem
Claudete Gomes de Moraes Ferreira|10728322-8|
051.713.927-81|Tec. Enfermagem
Claudia Elena Mendes Peixoto|12240527-7|
087.176.467-90|Tec. Enfermagem
Dalva Cristina Cavalcante|12177221-4|105.103.077-45|
Tec. Enfermagem
Edson Gusmão Junior|10382161-7|035.304.867-44|Tec.
Enfermagem
Elaine de Oliveira Campos|09119685-7|015.954.767-92|
Tec. Enfermagem
Elisângela Menegasi de Siqueira Leal|12667701-2|
093.976.707-43|Téc. Enfermagem
Elisangela Raposo da Silva|6506567|101.978.957-35|
Téc. Enfermagem
Ezra Martins Cruz|20883728-6|115.169.957-83|Tec.
Enfermagem
Fernanda Miranda da Silva Braga|11534720-5|
029.817.337-96|Tec. Enfermagem
Flavia do Nascimento|09791036-8|072.600.527-40|Tec.
Enfermagem
Gilene Gonçalo Raimundo|00084133-9|661.931.761-87|
Tec. Enfermagem
Ilza da Costa Rocha|22354166-5|119.307.947-03|Tec.
Enfermagem
Ivani de Souza Cunha Olivé|20143433-9|216.922.031-34|
Tec. Enfermagem
Jaciane Ferreira Coelho|20014598-5|128.885.937-69|
Tec. Enfermagem
Janaina Moa de Oliveira|12210763-4|099.876.467-19|
Tec. Enfermagem
Jeferson da Cruz Moreira|12931217-9|097.757.667-10|
Tec. Enfermagem
Joana Dark de Carvalho Lopes Nunes|10314345-6|
033.967.237-40|Tec. Enfermagem
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Data Funções Documentação 
De 14 a 21/02/2013 Assistente Social 

Assistente Social II 
Odontólogo I 
Odontólogo II 
Odonto Buco Maxilo 
Médico Angiologista 
Médico Cardiologista 
Médico Oftalmologista 
Médico Pediatra 
Médico Anestesiologista II 
Médico Cirurgião Geral II 
Médico Neurocirurgião II 
Médico Oftalmologista II 
Médico Ortopedista II 
Médico Pediatra II  
Médico Socorrista II 

- RG 
- CPF 
- PIS/PASEP 
- TÍTULO DE ELEITOR 
- COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO 
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO E 
DEPENDENTES  
- DIPLOMA / CERTIFICADO 
- CERTIFICADO DE RESERVISTA (HOMEM) 
- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU SITUAÇÃO 
DO CPF 
- 01 FOTO 3X4 COLORIDA 
- CURRÍCULO 
- ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (COM CARIMBO 
DO MÉDICO DO TRABALHO) 
- COMPROVANTE DO NÚMERO DA CONTA CORRENTE 
(BANCO ITAÚ) 
- CARTEIRA DO CONSELHO 
- CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ÉTICO 
- SE TIVER FILHOS A PARTIR DE SEIS MESES ATÉ SEIS 
ANOS DE IDADE, TRAZER CÓPIA E ORIGINAL DA 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTÃO DE VACINAÇÃO 

De 21 a 28/02 Técnico em Enfermagem 
Enfermeiro 
Enfermeiro II 

 

18/02 e 19/02  Auxiliar Administrativo 
Agente Administrativo 

 

22/02 e 25/02 Fisioterapeuta 
Fisioterapeuta II 
Psicólogo 
Nutricionista 

 

26/02 e 27/02 Farmacêutico 
Maqueiro 
Técnico de Radiologia 

 

Katia Ferreira Batista Santiago|11460554-6|
077.014.727-54|Tec. Enfermagem
Kátia Rezende Teles Sumaringo|744570-9|088.116.847-57|
Tec. Enfermagem
Laura Cristina do Nascimento Amaral|20404086-9|
119.998.287-39|Tec. Enfermagem
Lucineia Vieira|09782482-5|033.932.417-10|Tec.
Enfermagem
Maiko da Silva Nogueira|20112411-2|112.524.837-83|
Tec. Enfermagem
Mailine Neves da Silva|20068126-0|114.292.487-42|Tec.
Enfermagem
Marcelo Machado dos Santos|008776257-1|
004.206.877-00|Tec. Enfermagem
Márcia Maria da Silva Pinto|10495846-7|026.347.097-06|
Tec. Enfermagem
Maria Lucia Santana Minas|06478843-3|980.568.837-20|
Tec. Enfermagem
Maria Renilda Ferreira da Costa|08871952-1|
013.918.257-80|Tec. Enfermagem
Marilene Araujo dos Santos|08216187-8|010.918.067-48|
Tec. Enfermagem
Marilia Ferreira Torres|0717258-24|843.518.457-91|Tec.
Enfermagem
Marilza Conceição Silva das Virgens|06878930-4|
802.293.877-72|Tec. Enfermagem
Meire Nogueira da Silva Alves|09639356-6|018.605.497-13|
Tec. Enfermagem
Mikea Gonçalves Bastos|10564219-3|086.337.587-17|
Tec. Enfermagem
Monica Azevedo Souto|06909070-2|914.927.507-00|Tec.
Enfermagem
Monica Pereira dos Santos|12776502-2|091.525.097-70|
Tec. Enfermagem
Monique Ximenes Nicácio da Silva|21313509-8|
059.434.087-03|Tec. Enfermagem
Patricia Drumond Vaz Vianna|09600830-5|
023.364.667-16|Tec. Enfermagem
Patrícia Ferreira Gomes Blaudino|21758216-2|
117.696.247-75|Tec. Enfermagem
Paulo André Machado Gomes|020159084-1|
098.010.897-76|Tec. Enfermagem
Quézia Marques Siqueira de Oliveira|20065498-6|
100.108.977-47|Tec. Enfermagem
Renata Souza da Silva|114981639-2|103.882.877-56|
Tec. Enfermagem
Rosangela Pereira Coutinho|11684424-2|078.080.087-70|
Tec. Enfermagem
Roseane Dias|09397073-9|020.949.427-16|Tec.
Enfermagem
Rosenéia Correa Viana|06340209-3|001.986.557-03|
Tec. Enfermagem
Silviane Ribeiro Azevedo|12027790-0|096.366.277-54|
Tec. Enfermagem
Sirlene da Silva Bandeira|08340270-1|003.897.637-48|
Tec. Enfermagem
Solange Maria da Silva|22238605-4|123.787.647-82|Tec.
Enfermagem
Sonia Cristina de Lima Perez|10733818-8|074.944.947-07|
Tec. Enfermagem
Sueli Gomes Linhares|020516836-2|081.067.277-42|
Tec. Enfermagem
Susana Jandre|12363352-1|087.833.407-67|Tec.
Enfermagem
Valéria de Souza do Nascimento|06203725-4|
802.496.807-00|Tec. Enfermagem
Vanderleia Azevedo Soares|08049128-5|037.677.797-02|
Tec. Enfermagem
Welligton Paz Pereira|07947737-8|954.706.117-87|Tec.
Enfermagem
Bianca Neves Lobianco|10801037-2|053.141.177-03|
Odontólogo I
Bruno Silva Carvalho|11358592-1|085.036.317-92|
Odontólogo I
Carla Braz Curci Bocchetti Argento|07751566-6|
002.230.417-77|Odontólogo I
Claudio Bocchetti Argento|05971066-|760.320.197-72|
Odontólogo I
Elem Ferreira Barbosa|13417091-9|092.034.807-65|
Odontólogo I
Estrela Arbex Bussinger|23743513-6|132.401.247-18|
Odontólogo I
Magno Jacob Accacio Silveira|11838796-8|089.473.727-90|
Odontólogo I
Mirian Moreira Fonseca|06625715-5|852.109.947-91|
Odontólogo I
Silvio de Abreu Manhães|3582795|378.563.677-68|
Odontólogo I
Thiago Barbosa Vallim Conceição|020293766-0|
098.106.377-21|Odontólogo I
Thiago Gonçalves Barcelos|12027509-04|091.182.637-80|
Odontólogo I
André Luiz Souza de Melo|09352326-4|000.881.177-66|
Odontólogo Buco Maxilo

Jorge Marcelo de Aquino Paim|05671615-01|
456.444.895-15|Odontólogo Buco Maxilo
Ana Paula Moura Coelho Farias|11399049-3|
096.645.447-28|Técnico de Radiologia
Andreia Gomes dos Santos|10908247-9|072.727.477-57|
Técnico de Radiologia
Cátia Darlene C. dos Santos|12261291-4|102.840.117-
54| Técnico de Radiologia
Cintia Leticia Gomes da Costa|11787408-1|
086.551.017-29|Técnico de Radiologia
Elisangela Candido Ramos|09309161-9|016.228.567-16|
Técnico de Radiologia
Elizangela Candido Nazário|11831484-8|079.920.367-00|
Técnico de Radiologia
Giselle Coelho Coseca|21406844-7|111.503.187-24|
Técnico de Radiologia
Manoelina de Jesus Euzébio Pinheiro|09543847-9|
784.752.447-34|Técnico de Radiologia
Taiana da Silva Cora |23142842-6|140.306.747-39|
Técnico de Radiologia
Andrea Moreno Pinto|07561190-5|001.884.717-07|
Enfermeiro I
Chadia Machado Chaman|20080165-2|096.388.257-07|
Enfermeiro I
Joara de Sá Machado|10552440-6| 096.444.227.24|
Enfermeiro I
Juçara Alves F. de Jesus da Silva|07347132-8|
852.553.437-49|Enfermeiro I
Luciano Pimenta Simas|09573672-4|041.566.667-86|
Enfermeiro I
Maria Fernanda de Freitas Alves|11736184-0|
082.224.387-35|Enfermeiro I
Paula Severiano C Vasconcelos|2137669 |110.182.887-08|
Enfermeiro I
Tatiane Vieira Toledo|20457955|111.584.057-66|
Enfermeiro I
Wellington Carlos do Nascimento|10860643-5|
082.517.247-08|Enfermeiro I
Adriana do Nascimento dos Santos|21086024-3|
117.922.917-79|Aux.Administrativo
Ana Claudia Pereira Cordeiro dos Santos|10838037-9|
028.666.787-88|Aux.Administrativo
Eliane Batista de Souza|020499651-6|098.333.487-00|
Aux.Administrativo
Eliane Maria da Silva|2254322|698.677.204-14|
Aux.Administrativo
Eloá da Silva Pinheiro Pontes|24508947-9|130.336.237-60|
Aux.Administrativo
Estanlislau dos Santos Gomes|06797536-7|
840.697.327-72|Aux.Administrativo
Eunice dos Santos Silva|07461307-6|035.307.997-93|
Aux.Administrativo
Flávia Viana Acácio de Oliveira|10387477-2|
041.869.207-61|Aux.Administrativo
Geruza Schwartz Ribeiro|11571285-3|087.185.817-73|
Aux.Administrativo
Jaqueline Gomes Pessanha Guimarães|20978601-1|
124.438.787-83|Aux.Administrativo

Karyn da Silva Brito|13343154-4|114.373.797-02|Aux.
Administrativo
Lediana de Souza Pereira|20041517-2|056.232.817-37|
Aux.Administrativo
Luiz Carlos Dalfeor de Oliveira|22388195-4|
534.007.207-04|Aux.Administrativo
Marjorye Costa de Souza |24728112-4|131.668.157-24|
Aux.Administrativo
Moara Xavier da Silva|23940416-3|143.008.687-43|
Aux.Administrativo
Monique Amaral Guedes|20240868-8|113.892.897-61|
Aux.Administrativo
Rita de Cássia Soares Pereira|11824831-9|078.335.547-58|
Aux.Administrativo
Roberta Lessa Candido|13363557-3|119.013.757-73|
Aux.Administrativo
Rogério da Cruz Fonseca|07461307-6|084.380.927-21|
Aux.Administrativo
Rosiane Barbosa Pinto|20068198-9|053.333.337-56|
Aux.Administrativo
Rosiane Araujo Salles|22532043-1|060.046.487-36|
Aux.Administrativo
Sheyla Rodrigues da Conceição|20808448-3|
109.694.027-24|Aux.Administrativo
Silvia de Souza Vargas|13417770-8|099.029.067-02|
Aux.Administrativo
Thais Costa de Carvalho|24000927-4|128.513.137-11|
Aux.Administrativo
Thamires Gomes Chaves|26399711-6|156.411.927-08|
Aux.Administrativo
Vanderlan Peçanha|2009007366|010.716.610-00|
Aux.Administrativo
Vanessa dos Santos Valadares|21661920-5|
127.220.997-05|Aux.Administrativo
Alex Silva da Costa|45631147|128.809.827-82|Ag.
Administrativo
Andreia da Silva Caetano|12427971-2|091.395.477-28|
Ag. Administrativo
Fabricia Nunes Gomes|10326640-9|044.962.387-48|Ag.
Administrativo
Flavia Rangel Paiva|05721261-3|854.440.307-72|Ag.
Administrativo
Maila Carvalho Ramiro|24261570-6|149.755.457-80|Ag.
Administrativo
Micaela Cristina de Mattos Rosa
Oliveira Evangelista|2164613-7|136.567.137-23|Ag.
Administrativo
Priscila Silva Monteiro|20142831-5|103.125.707-16|Ag.
Administrativo
Queila Marques Siqueira Pimentel|23078387-0|
108.232.957-61|Ag. Administrativo
Sandro Pereira Ribeiro|10838386-0|030.792.247-28|
Ag. Administrativo
William da Fonseca|26441972-2|139.863.967-21|Ag.
Administrativo
Zenilda Leal Rabelo|05310050-9|439.964.857-00|Ag.
Administrativo
Zilanda Nunes Pereira|20185938-6|095.267.137-96|Ag.
Administrativo

ANEXO II
DA PORTARIA Nº 123/2013

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO
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PORTARIA Nº 124/2013

Nomeia membros para comporem a Comissão de
Acompanhamento do VI Concurso Público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Art. 1° - NOMEAR Daniel Felipe Penna Cotrim e Vanessa
dos Santos Barreto, como representantes dos
concursandos/concursados, para comporem a  “Comissão
de Acompanhamento do VI Concurso Público do Município
de Rio das Ostras”, criado através do Decreto nº 742/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 125/2013

Nomeação para Cargo de Secretário Municipal e cessação
interinidade.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
consoante o Processo Administrativo nº 4953/2013,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - Cessar a designação de interinidade do servidor
CELSO DA SILVA SANTOS, Secretário Municipal de
Segurança Pública, para responder pela Secretária
Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e
Mobilidade Urbana, consoante Portaria nº 003/2013.

Art. 2º - NOMEAR o Ten. Cel. PM EDSON LUIZ PEREIRA,
RG 52.800, para exercer o Cargo de Secretário Municipal
de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade
Urbana.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 126/2013

Retorna servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Art. 1° - Determinar que os servidores abaixo relacionados
se apresentem, imediatamente, às respectivas
secretarias de origem.

NOME/MATRICULA|FUNÇÃO|SECRETARIA DE
ORIGEM
Ivan da Silva Maia/ 2971-8 |Fiscal de Obras e
Posturas|SEMOB
Anderson Luiz R. de Souza/11288-7|Fiscal de Obras e
Posturas II|SEMOB
Fernando Luis Félix Nunes/7284-2|Fiscal
Sanitário|SEMUSA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 127/2013

Dispensa de Função Gratificada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e,
considerando o Processo Administrativo nº 4404/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, a contar da data da publicação, a
servidora ELIETE FRANCISCO DE ARAÚJO, matrícula
nº 4866-6, da Função Gratificada de Assessor Técnico
III, Símbolo FGA3, da SEMBES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 128/2013

Concede Licença para acompanhamento por motivo de
doença.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº
745/2013, e conforme o Processo Administrativo nº
41415/2012,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença para acompanhamento
por motivo de doença, pelo período de 30 dias, a contar
de 23/12/2012, ao servidor LUIZ CLAUDIO JOSÉ, Técnico
em Radiologia, matrícula 11011-6, lotada na SEMUSA,
nos termos do Art. 74 da Lei Municipal nº 079/94.

Art. 2º - Determinar que o servidor licenciado cumpra o
previsto no Parágrafo Único do Art. 74, da Lei Municipal
079/1994.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 129/2013

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº 745/
2013, e conforme o Processo Administrativo nº 3274/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - AVERBAR de acordo com Certidão emitida pelo
INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO, de 4.193
(quatro mil cento e noventa e três) dias, correspondentes
a 11 (onze) anos, 05(cinco) meses e 28 (vinte e oito)
dias, do servidor ADILSON GOMES DA SILVA, Guarda
Municipal, mat. nº 7383-0, conforme processo
administrativo n° 3274/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 130/2013

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº 745/
2013, e conforme o Processo Administrativo nº 3320/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º  - AVERBAR de acordo com Certidão emitida pelo
INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO, de 3.635
(três mil, seiscentos e trinta e cinco) dias, correspondentes
a 09 (nove) anos, 11(cinco) meses e 20 (vinte) dias, do
servidor LOURENÇO CESAR CARLINE, Professor II-
Matemática, mat. nº 6126-3, conforme processo
administrativo n° 3320/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 131/2013

Concede Licença prêmio

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº 745/
2013, e conforme o Processo Administrativo nº 4333/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença prêmio de 01(um) Mês, aos
Servidores relacionados no Anexo Único desta portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 131/2013

NOME|MAT.|CARGO |LOTAÇÃO|PERIODO AQUISITIVO|
USUFRUIR
Miriá Magalhães dos S. Ferreira|3864-4|Agente
Administrativo|SEMED|2008/20013|01/02/2013 a 28/02/2013
Patricia Silveira Rocha Alves|6708-3|Auxiliar de
Enfermagem|SEMUSA|2004/2009|01/03/2013 a 31/03/2013
Carlos Renato G. Bersot|6417-3|Guarda Municipal|
SESEP|2004/2009|15/03/2013 a 14/04/2013

PORTARIA Nº 132/2013

Concede Licença sem vencimentos à Servidor.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições, delegadas de acordo com o Decreto nº 745/2013;

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença sem vencimentos pelo
período de 02 (dois) anos, a contar de 02/01/2013, a
servidora JULIANA RAVAGLIA BASTOS, Bacharel em
Turismo, matrícula 6237-5, lotada na Secretaria Municipal
de Turismo, conforme o Processo Administrativo nº
39945/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

SEMAD, 08 de fevereiro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública

ERRATA DA DECRETO Nº 742/2013
(publicado no Jornal Oficial do Município de 25 a 31 de
Janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: INSTITUI, .... CONCURSANDOS, ...
Considerando os aspectos legais e jurídicos ...
concursandos.
Art. 2º - ... representantes dos concursandos do VI
Concurso Público deste Município, ...
LEIA-SE: INSTITUI, .... CONCURSANDOS/
CONCURSADOS, ...
Considerando os aspectos legais e jurídicos ...
concursandos/concursados.
Art. 2º - ... representantes dos concursandos/concursados
do VI Concurso Público deste Município, ...

ERRATA DAPORTARIA Nº 056/2013
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 25 a 31 de
Janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: Art. 1º - CEDER, a contar da data da
publicação, ...
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LEIA-SE: ...Art. 1º - CEDER, a contar de 01/01/2013, ...

ERRATA DA PORTARIA Nº 064/2013
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 25 a 31 de
Janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: Art. 1º - EXONERAR, ..., da SEMAD.
LEIA-SE: Art. 1º - EXONERAR, ..., da SEMOB.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1479/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 07 a 13 de
dezembro de 2012)

ONDE SE LÊ:...LUIZ CLAUDIO DA CRUZ IORO...
LEIA-SE:...LUIZ CARLOS DA CRUZ IORIO...

ERRATA DA PORTARIA Nº 1563/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 21 a 27 de
dezembro de 2012)

ONDE SE LÊ:...Art. 1º - EXTINGUIR o Processo
Administrativo Disciplinar nº. 08905/2010, ABSOLVENDO
o Servidor DOUGLAS FERNANDES VERÍSSIMO, Guarda
Municipal, mat. Nº 7599-0...
LEIA-SE:...Art. 1º - EXTINGUIR o Processo
Administrativo Disciplinar nº. 14525/2010,
ABSOLVENDO o Servidor DOUGLAS FERNANDES
VERÍSSIMO, Guarda Municipal, mat. Nº 7599-0...

ERRATA DA PORTARIA Nº 1597/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 28 de dezembro
a 03 de janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: Augusto Velloso de Assis|11508-
8|Secretario Municipal de Gerência da Frota de Veículos
Oficiais/DAS1|SEMGEV.
LEIA SE:  Augusto Velloso de Assis|11508-8|Secretario
Municipal de Gerência da Frota de Veículos Oficiais/
DAS1|SEMGEF.

ONDE SE LÊ: Bruna Dutra Vieira|10454-0|Assistente I|
PROGEM.
LEIA SE: Bruna Dutra Vieira|10454-0|Assistente I/
CC2|SEMAD, a disposição da PROGEM.

ONDE SE LÊ: Marconi Rezende de Oliveira|11624-6|
Assistente I|PROGEM.
LEIA SE: Marconi Rezende de Oliveira|11624-6|Assistente
II/CC3|PROGEM.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1607/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 28 de dezembro
a 03 de janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: Art. 1º - ...CPF nº 076.118.297-77...
LEIA SE: Art. 1º - ...Mat. 11701-3...

ERRATA DA PORTARIA Nº 1616/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 28 de dezembro
a 03 de janeiro de 2013)

ONDE SE LÊ: 16351-1|Aline Cristina Unha de S. Loubach...
LEIA SE: 16351-1|Aline Cristina Cunha de S. Loubach...

ONDE SE LÊ: 16358-9|Marcia Meri de Lima Risso Gudes...
LEIA SE:  16358-9|Marcia Meri de Lima Risso Guedes...

ONDE SE LÊ: 16336-8|Telma Jorge Borgado...
LEIA SE: 16336-8|Telma Jorge Bogado...

ONDE SE LÊ: 16911-0|Dalton Mendes Pedroso...
Leia se:  16911-0| Daiton Mendes Pedroso...

ONDE SE LÊ: 16910-2|Marcus Vinicius Pereira
Barboza|Médico Ortopedista
LEIA SE: 16910-2|Marcus Vinicius Pereira Barboza|Médico
Ortopedista II

ONDE SE LÊ: 17425-0|Carlos Cesar Carvalhaes...
LEIA SE:  17427-0|Carlos Cesar Carvalhaes...

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 001/2013-PROGEM
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 01 a 07 de
fevereiro de 2013)

ONDE SE LÊ:...
I – Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA: Procuradora
do Município June Maria Silva Ferreira;
...
LEIA-SE:
...
I – Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA: Procuradora
do Município Livia Chelles de Aguiar;
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONFORME DETERMINA O Art.15.  §2º da Lei Federal
nº 8.666/1993

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27755/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento material de consumo (cone) para
atender as necessidades da Inspetoria de Trânsito da
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  R. M. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
CONE para sinalização viária confeccionado em PVC
extra-flexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio
sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja
fluorescente, com proteção contra raios UV’s, altura de
72 cm, peso entre 3 e 3,3 kg; com rebaixo para aplicação
e proteção das faixas refletivas. Topo com abertura entre
4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso,
com base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde
deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano
de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas,
4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para
melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando
deslocamentos involuntários. Aplicação de 02 faixas
refletivas auto-adesivas flexíveis, na cor branca, com
elementos microprismáticos metalizados a base de
acrílico, com refletividade mínima de 500 candelas/lux/
m2 (método ASTM E 810, ângulos de 0,2º / -4º) e largura
de 10 cm cada; com acabamento sem emendas
aparentes, sendo confeccionado em peça única; para
identificação em um lado do cone, deverá ser fixado o
logotipo no colar superior e o nome do usuário, em letras
na cor preta com 03 cm de altura no colar inferior. No
lado oposto deverá ter a inscrição do órgão em relevo,
de forma indelével abaixo da faixa inferior. O cone deve
estar de acordo com a NBR 15071, conforme especificado
pelo Anexo II CTB; Garantia  1 ano contra defeitos de
fabricação.\UND\1000\170,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15201/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
OBJETO: Aquisição de racks para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Straick Centro de Treinamento e
Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Rack fechado com 44 (quarenta e quatro) unidades
de 19" polegadas e 970mm de profundidade; Quadro
frontal e traseiro soldado em chapa de aço bitola 18
(dezoito); Perfis laterais parafusados em chapa de aço
bitola 18 (dezoito); Teto, laterais e tampa traseira em
chapa de aço bitola 18 (dezoito) removíveis; Venezianas
laterais para ventilação removíveis; Base, 4 (quatro)
peças em chapa de aço 12 (doze), com parafuso nivelador;
1º (primeiro) plano móvel com espaçamento universal
(EIA 310-D); Possibilidade de inversão no sentido de
abertura da porta; Pintura cinza RAL 7032; Base preta
RAL 9011; 4 (quatro) ventiladores de teto; 2 (duas)
bandejas fixas para rack fechado, com profundidade de
970mm para equipamentos de até 20kg; 2 (duas) bandejas
deslizantes para rack fechado com profundidade de
970mm; 1 (uma) calha para fixação em racks, padrão
19", disponibiliza 8 (oito) tomadas universais 2P+T; 2
(duas) guias de cabo fechadas com tampa removível
horizontal; 2 (duas) guias de cabo fechada com tampa
removível vertical; 100 (cem) unidades de kit porca
gaiola; 3 (três) pares de perfil de montagem de segundo
plano para 44U;  Garantia de 1 (um) ano.\Un\8\3.600,00
02\Rack fechado com 24 (vinte e quatro) unidades de
19" polegadas e 870mm de profundidade; Quadro frontal
e traseiro soldado em chapa de aço bitola 18 (dezoito);
Perfis laterais parafusados em chapa de aço bitola 18
(dezoito); Teto, laterais e tampa traseira em chapa de aço
bitola 18 (dezoito) removíveis; Venezianas laterais para
ventilação removíveis; Base, 4 (quatro) peças em chapa
de aço 12 (doze), com parafuso nivelador; 1º (primeiro)
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plano móvel com espaçamento universal (EIA 310-D);
Possibilidade de inversão no sentido de abertura da porta;
Pintura cinza RAL 7032; Base preta RAL 9011; 4 (quatro)
ventiladores de teto; 2 (duas) bandejas fixas para rack
fechado, com profundidade de 870mm para equipamentos
de até 20kg; 2 (duas) bandejas deslizantes para rack
fechado com profundidade de 870mm; 1 (uma) calha
para fixação em racks, padrão 19", disponibiliza 8 (oito)
tomadas universais 2P+T; 2 (duas) guias de cabo
fechadas com tampa removível horizontal; 2 (duas) guias
de cabo fechada com tampa removível vertical; 100
(cem)  unidades de kit porca gaiola; 3 (três) pares de
perfil de montagem de segundo plano para 24U;  Garantia
de 1 (um) ano.\Un\20\2.350,00
03\Rack fechado com 12 (doze) unidades de 19"
polegadas e 570mm de profundidade; Quadro frontal e
traseiro soldado em chapa de aço bitola 18 (dezoito);
Perfis laterais parafusados em chapa de aço bitola 18
(dezoito); Teto, laterais e tampa traseira em chapa de
aço bitola 18 (dezoito) removíveis; Venezianas laterais
para ventilação removíveis; Base, 4 (quatro) peças em
chapa de aço 12 (doze), com parafuso nivelador; 1º
(primeiro) plano móvel com espaçamento universal (EIA
310-D); Possibilidade de inversão no sentido de abertura
da porta; Pintura cinza RAL 7032; Base preta RAL 9011;
4 (quatro) ventiladores de teto; 2 (duas) bandejas fixas
para rack fechado, com profundidade de 570mm para
equipamentos de até 20kg; 2 (duas) bandejas deslizantes
para rack fechado com profundidade de 570mm; 1(uma)
calha para fixação em racks,
padrão 19", disponibiliza 8 (oito) tomadas universais 2P+T;
2 (duas) guias de cabo fechadas com tampa removível
horizontal; 2 (duas) guias de cabo fechada com tampa
removível vertical; 100 (cem) unidades de kit porca
gaiola; 3 (três) pares de perfil de montagem de segundo
plano para 12U;  Garantia de 1 (um) ano.\Un\10\1.650,00
04\Rack fechado com 6 (seis) unidades de 19" polegadas
e 370mm de profundidade; Quadro frontal e traseiro
soldado em chapa de aço bitola 18 (dezoito); Perfis laterais
parafusados em chapa de aço bitola 18 (dezoito); Teto,
laterais e tampa traseira em chapa de aço bitola 18
(dezoito) removíveis; Venezianas laterais para ventilação
removíveis; Base, 4 (quatro) peças em chapa de aço 12
(doze), com parafuso nivelador; 1º (primeiro) plano móvel
com espaçamento universal (EIA 310-D); Possibilidade
de inversão no sentido de abertura da porta; Pintura
cinza RAL 7032; Base preta RAL 9011; 2 (duas) bandejas
fixas para rack fechado, com profundidade de 370mm;
1 (uma) calha para fixação em racks, padrão 19",
disponibiliza 8 (oito) tomadas universais 2P+T; 1 (uma)
guia de cabo fechadas com tampa removível horizontal;
30 (trinta) unidades de kit porca gaiola; Garantia de 1
(um) ano.\Un\10\873,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22608/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (ração
caninos, ração felinos,...), que atenderão as necessidades
do Programa de Saúde e Bem Estar Animal da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Fireng Empreendimentos Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Ração caninos adulto – Saco de 15 kg\UND\100\80,00
02\Ração caninos filhote – Saco de 15 kg\UND\50\85,00
03\Ração Felinos adulto – Saco de 3 kg\UND\25\35,00
05\Milho Quebrado – Saco de 40 kg\UND\15\100,00
06\Farelo de trigo – Saco de 40 kg\UND\100\36,00
10\Cambão aço\UND\02\250,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34430/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO:Aquisição de material gráfico (...) para atender
as necessidades dos diversos setores desta prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  Nova Grafica Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULO,
dimensões 160 x 115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª rosa e a 3ª
amarela em superbond 56g com picote para destaque

lateral na 1ª e 2ª vias, com numeração seqüencial a
partir de 40.001 e numeração total do bloco impressa de
forma destacada na capa, em papel AG;\Und\1000\10,80
02\CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e
Plastificada, impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34
x 24 cm com recorte central de bordas arredondadas na
frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e verso na
cor amarela, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades;\Und\50000\1,70
03\CAPA para processo, dupla, em Cartolina 240g e
Plastificada, impressão 5/1 cores, tamanho fechado
34x24 cm com recorte central de bordas arredondadas
na frente, medindo 5,5x 12 cm, acabamento corte e
vinco, com fundo, frente e verso nas cores, laranja, lilás
e vermelho, sendo 5.000 (cinco mil) de cada cor.
Empacotadas separadamente a cada 500 unidades;\
Und\15000\2,35
04\FICHA Amarela para controle de estoque físico em
AP 180g, impressão frente e verso 1/1, medindo
15x21cm;\Und\500\0,68
05\FICHA DE REGISTRO de servidores. Dupla cartolina,
na cor amarela, impressão F/ V, Tamanho: 465x325mm;\
Und\4000\1,75
06\ENVELOPE, tipo saco, branco, timbrado, tamanho
23x11, 5 cm, caixa com 500 unidades, com marcação a
cada 100 unidades;\Und\6000\0,37
07\ENVELOPE, tipo saco, branco, timbrado (Gabinete
do Prefeito), tamanho 34x24 cm, caixa com 500 unidades,
com marcação a cada 100 unidades;\Und\2000\0,58
08\ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho
40,5x30,5 cm, caixa com 500 unidades, com marcação
a cada 100 unidades;\Und\3000\0,70
09\ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho
34x24 cm, caixa com 500 unidades, com marcação a
cada 100 unidades;\Und\6000\0,58
10\GUIA de abastecimento de combustível, carbonada,
dimensões 160 x 115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª amarela e a 3ª
azul em superbond 56g com picote para destaque lateral
na 1ª e 2ª vias, com numeração seqüencial a partir de
290.502 e numeração total do bloco impressa de forma
destacada na capa, em papel AG;\Und\1000\9,45
11\GUIA de Serviço e Transporte (diária), carbonada,
dimensões 160 x 135 mm, bloco 50 x 02 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª em papel jornal
com picote para destaque lateral na 1ª e 2ª vias, com
numeração seqüencial a partir de 45.002 e numeração
total do bloco impressa de forma destacada na capa, em
papel AG;\Und\1000\9,00
12\NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo
1ª e 2ª via na cor azul, caixa com 1.500 unidades;\
CX\20\489,00
13\NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo
1ª via na cor verde e 2ª via na cor azul, caixa com 1.500
unidades;\CX\20\489,00
14\SOLICITAÇÃO DE VIAGEM dimensões 160 x 180
mm, bloco 50 x 03 vias, impressão 1/0, sendo a 1ª
branca em offset 70g, 2ª amarela e a 3ª verde em
superbond 56g com picote para destaque lateral na 1ª e
2ª vias, com numeração seqüencial a partir de 38.503 e
numeração total do bloco impressa de forma destacada
na capa, em papel AG;\Und\500\10,40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10803/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 007/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
OBJETO:Construção de de calçada em concreto simples
e armado, podendo incluir demolição, bem como
construção e reforma de caixas de inspeção (CI) para
ligações entre residências e a rede de coleta central.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  Terrapleno Terraplenagem e
Construção Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Calçada simples em concreto =5,00cm
\M2\60.000\27,61
2\Calçada simples em concreto =5,00cm com demolição
\M2\30.000\37,26
3\Calçada em concreto armado=8,00cm \M2\2.000\45,40
4\Calçada em concreto armado=8,00cm com demolição
\M2\1.000\55,05
5\Construção de CI e entrocamento de rede com
profundidade d”1,20m\Unid\800\1.641,58
6\ Construção de CI e entrocamento de rede com
profundidade > 1,20m\Unid\500\2.984,30
7\ Reforma de CI\Unid\100\171,77
8\ Rebaixamento de CI\Unid\100\2.198,55
9\ Ligação domiciliar de esgoto a CI\Unid\1.300\895,01
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15202/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e Técnologia
OBJETO: Aquisição de discos rigidos para aumentar a
capacidade de armazenamento dos computadores storage
netapp fas250 para atender às necessidades da sede
administrativa da Prefeitura de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Microware Tecnologia de Informação Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Disco rígido compatível com o equipamento da Netapp
FAS250 com as seguintes especificações: Capacidade
de armazenamento de 300 GB; Velocidade de 10k RPM;
Interface Universal FC Disk for Disk Drive; Case
compatível com o equipamento FAS250 fabricado pela
Netapp; Garantia de 3 (três) anos on-site na mão de obra
e peças, sendo que o atendimento será realizado dentro
do horário comercial, segunda a sexta-feira, das 8h às
18h (exceto feriados), com até 24 (vinte e quatro) horas
para atender o chamado e 30 (trinta) dias para solucioná-
lo.\Und\15\7.436,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34096/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de suprimentos de informática
(cartucho, toner,...) que serão utilizados pelas Unidades
Escolares e Secretaria Municipal de Educação no ano de
dois mil e doze.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritáorio e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Cartucho preto c9363,  para impressora hp 6940,
original\Und\40\89,50
2\Cartucho colorido c8767, para impressora hp 6940,
original\Und\30\77,50
3\Cartucho preto 92, para impressora hp c3180,
original\Und\40\36,50
4\Cartucho colorido 93, para impressora hp c3180,
original\Und\40\50,50
6\Cartucho colorido 26, para impressora lexmark x1270,
original\Und\20\94,00
7\Cartucho preto 74, para  impressora hp c4480,
original\Und\10\36,50
8\Cartucho colorido 75, para  impressora hp c4480,
original\Und\10\49,00
9\Cartucho preto 60, para impressora hp f 4280,
original\Und\20\36,00
10\Cartucho colorido 60, para  impressora hp f 4280,
original\Und\20\47,00
12\Cartucho colorido 22, para  impressora hp 1410,
original\Und\15\46,00
15\Cartucho preto 27,para  impressora hp 3535,
original\Und\10\49,00
16\Cartucho colorido 28, para  impressora hp 3535,
original\Und\10\57,00
17\Toner preto q7551a, para  impressora hp p3005n,
original\Und\60\364,00
20\Toner cyan cb541a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\173,00
23\Cartucho pg-30 black, para impressora canon
ip1900\Und\24\41,00
24\Cartucho cl-31 color, para impressora canon
ip1900\Und\24\52,00
25\Cd-r 700mb (80 minutos)\Und\1500\0,51
26\Dvd-r (1x - 8x) 4.7 gb\Und\500\1,01
COMPROMITENTE:  Microware Tecnologia de Informação Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
21\Toner amarelo cb542a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\187,00
22\Toner magenta cb543a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\179,00
COMPROMITENTE:Diboá Comercial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
13\Cartucho colorido 57, para  impressora hp 5550,
original\Und\40\86,50
19\Toner preto cb540a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\180,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35133/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de consumo (café em pó)
para atender as necessidades do Departamento de Material
e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritáorio e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Café em pó, extra forte, embalado à vácuo,
acondicionado em pacote de 500gr cada, com identificação
do produto e fabricante, prazo de validade de 12 (doze
meses) e selo de pureza ABIC.\Kg\10.000\13,20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 740/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de café e açúcar, para atender
as Unidades Escolares da rede Municipal e Secretaria de
educação em 2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Real Bramar Comércio de Materiais
de Informática, Papelaria, Limpeza e Alimentos Ltda - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Pó de café torrado e moído,de 1ª qualidade, com selo
de pureza ABIC, embalado automaticamente,
acondicionado em embalagem metálica, pacote com
500g, contendo a descrição das características do
produto, com data de validade de no mínimo 6 meses e
procedência.\Atalaia\Pacote\5.400\5,55
02\Açúcar refinado, com data de validade de no mínimo
6 meses, pacote com 1 Kg\Amoroso\Kg\5.500\2,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29471/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza (sabão
em pó, saco de lixo, cloro líquido...) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
2\Desinfetante, contendo:  linear alquil benzeno, sulfonato
de sódio, tensoativo  não  iônico,  alcalinizante,
sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume
(campestre) e água.  bombona  lacrada  com  5  litros.
com  registro  na anvisa.  \Galão\500\6,88
4\Luva plástica:  forrada  látex natural,  tamanho 40
unidades P,  250  unidades  M  e  150  unidades  G,
anatômica e resistente,  palma  antiderrapante,  forrada
com  flocos  de algodão. \Par\450\3,25
6\ Papel higienico rolo com 30mt pct com 04
rolos\Pct\1.000,00\2,50
7\Papel-toalha:  interfolha,  2  dobras,  comprimento  23
cm,  largura  23  cm,  cor  branca,  gofrada,  100%  fibras
celulósicas, acondicionado em fardo de 1.000 folhas.
\Fardo\1.000,00\8,06
10\Sabonete  liquido  5  lt:  Indicado  para  lavagem  das
mãos, aspecto  perolado  e  substâncias  neutras  de
limpeza  com agradável aroma, registro na
anvisa.\Galão\400\14,50
11\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,04mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
100 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
\Pct\1.500,00\29,80
12\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,03mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
50 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
em  observância  as  nbr’s \Pct\600\12,96
13\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,03mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
15 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
em  observância  as  nbr’s 9190/93,9191/93,9195/93.
capacidade 15 litros. Fardo com 100.formando  lote  de

cor  uniforme,  em  observância  as  nbr’s \Pct\500\7,92
14\Vassoura de piaçava  Nº 03- \Und\150\6,45
17\Sabão em pó 1kg\Und\300\4,44
18\cloro líquido 5lt\Galão\800\6,25
19\Àlcool - frasco com 1lt\Und\200\4,20
COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Esponja  dupla-face: Descrição  do  Produto: Manta  não
tecido,  de  fibras  sintéticas,  unidas com  resina  a  prova
d’água,  impregnada  com mineral  abrasivo  e  aderida  a
espuma  de poliuretano  com  bactericida.  Propriedades
Físicas: Largura  (mm):  7,5cm Espessura  total  (mm):  ín.
2,2  cm Comprimento  (mm):  cm Cor: amarelo (espuma)
e verde (fibra) embalagem plastica individual.\Und\100\0,45
5\Pano  multiuso:  100%  fibra  de  viscose,  látex  sintético,
corante e agente bacteriostático  (triclosan), pacote com
5 unidades , tamanho 50x33cm\Pct\110\2,80
8\Rodo  madeira:  borracha  40cm,  cabo  com  1,20m
polido.\Und\100\4,96
9\Detergente 500 ml:  liquido natural -  tensoativos
aniônicos, coadjuvante,  preservante,  sequestrante  -
embalagem  500 ml. com registro na anvisa.de\\110\1,16
15\Saco de pano para limpeza - 50 X 75 cm\Und\300\1,98
16\Esponja de lã de aço: embal.c/8 unidades,
60G.\Pct\150\1,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19153/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2011
SOLICITANTE: Secretria Municipal de Ordem Pública E
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (placas
de sinalização de trânsito, poste e suporte) para atender
as necessidades da Inspetoria de Trânsito da Secretria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: N M Peçanha Filho Impressão Digital EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Placas de Regulamentação 500 x 500mm, Semi
Refletiva, em chapa 18" de aço galvanizado, com
preparação anti-corrosiva, fundo pintado refletivo anti-
pixante e no verso de preto fosco e utilização de adesivo
de película refletiva de acordo com as normas da NBR
14.644, nas seguintes descrições:\Unid\6.390\91,43
1.1\R-1 – Parada obrigatória\Und.\300\91,43
1.2\R-2 – Dê a preferência\Und.\300\91,43
1.3\R-3 – Sentido proibido\Und.\300\91,43
1.4\R-4a – Proibido virar à esquerda\Und.\300\91,43
1.5\R-4b – Proibido virar à direita\Und.\300\91,43
1.6\R-5a – Proibido retornar à esquerda\Und.\300\91,43
1.7\R-5b – Proibido retornar à direita\Und.\300\91,43
1.8\R-6a – Proibido estacionar\Und.\300\91,43
1.9\R-6b – Estacionamento regulamentado\Und.\300\91,43
1.10\R -6c – Proibido para e estacionar\Und.\300\91,43
1.11\R-7 – Proibido ultrapassar\Und.\200\91,43
1.12\R-8a – Proibido mudar de faixa da esquerda para a
direita\Und.\100\91,43
1.13\R – 8b – Proibido mudar de faixa da direita para a
esquerda\Und.\100\91,43
1.14\R-9 – Proibido trânsito de caminhões\Und.\100\91,43
1.15\R-10 – Proibido trânsito de veículos automotores\
Und.\100\91,43
1.16\R-11 – Proibido trânsito de veículos de tração
animal\Und.\100\91,43
1.17\R-12 – Proibido trânsito de Bicicletas\Und.\100\91,43
1.18\R-13 – Proibido Trânsito de Tratores e Maquinas de
obras\Und.\100\91,43
1.19\R-14 – Peso Bruto total máximo permitido\
Und.\10\91,43
1.20\R-15 – Altura máxima permitida\Und.\10\91,43
1.21\R-16 – Largura máxima permitida\Und.\10\91,43
1.22\R-17 – Peso máximo permitido por eixo\Und.\10\91,43
1.23\R-18 – Comprimento máximo permitido\Und.\10\91,43
1.24\R-19 -  Velocidade máxima permitida\Und.\500\91,43
1.25\R-20 – Proibido acionar buzina ou sinal sonoro\
Und.\10\91,43
1.26\R-23 – Conserve-se à direita\Und.\20\91,43
1.27\R-24a – Sentido de circulação para via/
pista\Und.\20\91,43
1.28\R-24b – Passagem obrigatória\Und.\20\91,43
1.29\R-25a – Vire à esquerda\Und.\300\91,43
1.30\R-25b – Vire à direita\Und.\300\91,43
1.31\R-25c – Siga em frente ou à esquerda\Und.\300\91,43
1.32\R-25d – Siga em frente ou à direita\Und.\300\91,43
1.33\R-26 – Siga em frente\Und.\300\91,43
1.34\R-27 – Ônibus, caminhões e veículos mantenha-se
à direita\Und.\10\91,43
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1.35\R-28 – Duplo sentido de circulação\Und.\200\91,43
1.36\R-29 –Proibido trânsito de pedestres\Und.\10\91,43
1.37\R-30 – Pedestre, ande pela esquerda\Und.\10\91,43
1.38\R-31 – Pedestre, ande pela direita\Und.\10\91,43
1.39\R-33 – sentido de circulação na rotatória\Und.\100\91,43
1.40\R-34 – Circulação exclusiva de bicicleta\Und.\10\91,43
1.41\R-35a – Ciclista transite à esquerda\Und.\10\91,43
1.42\R-35b – Ciclista transite à direita\Und.\10\91,43
2\Placas de Advertência 500 x 500mm, Semi Refletiva,
em chapa 18" de aço galvanizado, com preparação anti-
corrosiva, fundo pintado refletivo anti-pixante e no verso
de preto fosco e utilização de adesivo de película refletiva
de acordo com as normas da NBR 14.644, nas seguintes
descrições: \Unid\3.000\89,66
2.1\A-1a – Curva acentuada à esquerda\Und.\200\89,66
2.2\A-1b – Curva acentuada à direita\Und.\200\89,66
2.3\A-2a – Curva à esquerda\Und.\200\89,66
2.4\A-2b – Curva à direita\Und.\200\89,66
2.5\A-3a – Pista sinuosa à esquerda\Und.\200\89,66
2.6\A-3b – Pista sinuosa à direita\Und.\200\89,66
2.7\A-4a – Curva acentuada em “S” à esquerda\Und.\200\89,66
2.8\A-4b – Curva acentuada em “S” à direita\Und.\200\89,66
2.9\A-5a – Curva em “S” à esquerda\Und.\200\89,66
2.10\A-5b – Curva em “S” à direita\Und.\200\89,66
2.11\A-6 – Cruzamento de vias\Und.\200\89,66
2.12\A-7a – Via lateral à esquerda\Und.\200\89,66
2.13\A-18 – Saliência ou Lombada  c/seta\Und.\600\89,66
3\Poste para sinalização gráfica vertical, tipo G7, de
acordo com as Normas da ABNT – NBR 14890/14891,
galvanizado por imersão a quente, coluna = 50,8 x 3.500
x 2,75 mm\Und.\400\228,00
4\Suporte para fixação de placas. Confeccionado em
perfil “U” de 1³/4" x 5/8", em chapa de aço galvanizado de
2 mm de espessura (chapa 14), 2 (dois) rasgos de 21/64"
x 1", comprimento de 400mm e contendo uma braçadeira
a ser fixada numa haste de 2" de diâmetro externo, com
2 (dois) parafusos tipo 1 (com porcas e 2 (duas) arruelas).
O suporte vem acompanhado de 2 (dois) parafusos tipos
2 com porcas e 2 (duas) arruelas para fixação da placa
ao suporte e deverá ser pintado com esmalte sintético
na cor preto fosco. Os parafusos, as porcas e as arruelas
deverão, também ser galvanizados.\Und.\400\54,00
5\Fita da aço inoxidável com 19,05mm de largura, de 0,4
a 1,2 mm de espessura e de 25 a 50 m de comprimento,
tensão de ruptura de 1.100 Kg/m\Und.\100\87,30
6\Selo de aço galvanizado para a fixação de fitas de 19
mm x 0,50 mm\Und.\200\190,00
7\Braquete (castanha) de aço inoxidável medindo 35 mm
x 45 mm x 35 mm,  com furo roscado de ¼” ou 6 mm de
diâmetro e rasgos laterais retangulares de 1" x
¼”\Und.\200\640,00
8\Placa Aéreas “Indicativas”  com informações
complementares em chapa de alumínio composto de
1,5mm, com fundo refletivo, figuras refletivas, com
refletivo anti-pixante. \M²\500\540,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29084/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2012
SOLICITANTE: Secretria Municipal de Ordem Pública E
Controle Urbano
OBJETO: fornecimento de bloqueador solar (...) para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Julsan Comércio e Distribuição de
Produtos e Equipamentos LTDA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Bloqueador solar, fator 30, 120ml, similar ao
Sundown\Unid\200\11,70
02\Bloqueador solar, fator 50, 120ml, similar ao
Sundown\Unid\300\13,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24329/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Realização de serviços de locação de
equipamentos diversos (palco, arquibancada, som
pequeno porte, som médio porte...) que serão utilizados
nos eventos das Unidades Escolares da Rede Municipal
e Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: HGA 2000 Produtora de Eventos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Palco em estrutura tubular  metálica medindo 6,00 x

6,00 m – área total de 36,00 metros quadrados  com
torres tubulares de 4,00 metros de altura sustentando
teto em lona branca tensionada com quatros lados – piso
em  módulos metalicos com chapas de compensado
naval medindo 1,00 m de altura, 2,00 m de comprimento,
1,50 m de largura escada com 5 degraus, com teto em
lona tencionada.\Unidade/dia\9\1.120,75
2\Arquibancada em estrutura metálica tubular em ferro
galvanizado de 1,5". Montagem dos módulos com
travamento tipo braçadeiras parafusados corrimão em
toda extensão das arquibancadas degraus (assentos)
em madeira aparelhada dentro das normas pés em terro
rosqueado reguláveis para perfeito nivelamento escadas
em estrutura tubular, degraus de madeira e corrimão,
montagem de acordo com capacidade dimensionada por
platéia, a razão de m² por pessoa.\M/linear\5.000\16,86
3\Tablado com estrutura em  esquadrias de cantoneiras
metalicas, com placas de compensado naval na medida
de 1,60 x2,20 m cada, montadas sobre esta encaixe,
pintadas na cor preta  com altura de cerca de 0,20 cm da
estrutura, pelo sistema de chão sobre pés metálicos
reguláveis.\M²\1.106\24,80
4\Cadeiras individuais, feita de resina de alta resistência,
na cor branca, dentro dos padrões e especificações
aceitos pelos orgão controladores do mercado.\Unidade/
dia\13.950\2,36
5\Mesa  para 04 (quatro) lugares, feita em resina de alta
resistencia, na cor branca, dentro dos padrões e
especificações aceitos pelos orgãos controladores do
mercado.\Unidade/dia\1.050\2,91
6\Grades em estruturas metalicas  em ferro tubular com
altura de 1,50 m x 2,50 m de largura – vãos de 0,15 m –
pintura em cor aluminio – montagem  interligando as
peças com encaixes de segurança.\M/linear\1.700\4,43
7\Cabines sanitárias contendo vaso sanitário e mictório;
com estrutura fabricada em polietileno  de alta densidade,
com piso antiderrapante, superfície das paredes internas
lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo
de trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas
indicando masculino ou feminino. Esgotamento através
de equipamento a vácuo e higienização com produto
biodegradável. - sendo feitas 02 (duas) limpezas diárias
durante o periodo de utilização.\Unidade/dia\110\148,58
8\Tenda piramidal 3x3 - fabricadas em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galvanização de alta reistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em
aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de
13 a 18"), com altura de de 2,50m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de ¾ , com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de
cobertura - laminado de pvc, calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\594\264,03
9\Palco medindo 12,0 metros de boca de cena por 10,00
m de profundidade, área total de 120,00 metros
quadrados, piso formado por módulos medindo 2,00 m
do chão ao piso 5,50 m de pé direito com 3 torres
metalicas treliçadas de cada lado com 9,00  m de altura
por 0,30 m. 1 housemix 3,00 x 3,00 m  com c/ cobertura
de lona com 4 lados. 2 asas de p.a plana medindo  5,00
m de largura  x  2,00 m de comprimento e 1,00 m  de
altura\Unidade/dia\2\5.390,64
10\Piso praticável com estrutura em  esquadrias de
cantoneiras metalicas, com placas de compensado naval
na medida de 1,60 x2,20 m cada, montadas sobre esta
encaixe, pintadas na cor preta  com altura de cerca de
0,20 cm do estrutura pelo sistema de chão sobre pés
metálicos reguláveis.unidade – unidade: m²  (metro
quadrado).\M²\2\54,60
11\Treliças q-30 (p/ porticos e estruturas): estruturas
metálicas construidas em tubos de duraluminio de 1" (
uma polegada) soldados com soldas lisas especiais em
formato treliçado com  modulos na medida 0,30 x 0,30
com comprimento de 0,50m, 1,00 m, 1,50m, 2,00m,
2,50m, 3,00m e 5,00m montados para atender a
estruturas de diversos tamanhos de pórticos, portais,
sustentações de painéis etc..\M/linear\140\27,91
12\Camarim tipo tenda c/ dimensões 4,00 x 4,00 m –
16,00 m²  total, contendo os itens: paredes de
fechamento/divisórias em placas de octanorm, redes de
fechamento/divisórias em placas de octanorm, aparelho
de ar condicionado c/ 10.000 btus, jogo de sofas c/ dois
e tres lugares, espelho p/ corpo inteiro, jogo de mesa c/
6 cadeiras, recipiente termico (isopor), geladeira, tábua
de passar roupas, ferro eletrico, arara, jogo de copos,
jogo de talheres, bandejas, garrafas termicas\Unidade/
dia\4\3.471,33
13\Gerador 255kva: grupo gerador, motor  diesel- potência
media 290 cv, tensão 220 v / 60 c, potencia  de 255
kva.\Unidade/dia\2\3.042,63
14\Iluminação de médio porte: 24  lampadas par 64 c/
foco 5 c/1000 wats cada, 24 lampadas par 64 c/ foco 2

c/ 1000 wats cada, 1 rack digital com 48 canais c/
capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 2 mini
bruits ( quadro composto c/lampadas p/ iluminar plateia,
1 mesa digital c/ 40 canais, 1 maquinas de fumaça,
gelatinas de diversas cores,  todo cabeamento
necessario.\Unidade/dia\1\2.598,78
15\Efeitos especiais tipo a: 1  mesa digital p/ efeitos
especiais de palco, 4  movie ligth  250, 2  movie light
250, 1  canhão móvel de luz , 1  maquina de fumaça,
todo cabeamento necessario.\Unidade/dia\2\2.125,52
16\Cabine sanitária para pessoas especiais: estrutura
construida em fibra de vidro de alta resistencia totalmente
ermético  e indevassável, de    fácil higienização e
manuseio com  esgotamento através de equipamento a
vácuo e higienização com produto biodegradável. - sendo
feitas 02 (duas) limpezas diárias durante o periodo de
utilização, com as seguintes caracteristicas: depósito de
dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso
em madeira anti-derrapante, identificação:  masculino-
feminino, pontos de ventilação, mictório, sistema de
descarga manual, pia, espelho, papeleira, saboneteira,
rampa de acesso, suporte de apoio.\Unidade/dia\4\177,53
17\Tenda piramidal 4x4 - fabricada em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galavanização de alta resistência, com partes
unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões
em aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular
(de 13 a 18"), com altura de 2,5m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de  ¾  com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de
cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\93\310,47
18\Tenda piramidal 6x6 - fabricadas em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em
aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de
13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de
cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\39\874,06
19\Tenda tipo galpão 20x50 - cobertura estruturada,
modulada e lonada, tipo duas águas, com vãos que
podem ser de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m ou 40m,
modulados a cada 5m. Estrutura e perfis laminados
fabricados em chapa de aço astm a36, parafusos de
astm a325 e a349 galv. E a307. Soldas executadas com
eletrodos e70xx ou equivalentes. Perfis de chapa dobrada
astm a570c (le min = 2320 kg/cm2). Cobertura em lona
do tipo vinilona mp 1400 bl, cor branca, com adtivação
de retardante de chama, contra raios ultra-violetas e
com proteção anti-fungo. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Unidade/dia\1\11.679,29
20\Iluminação de grande porte: 60  lampadas par 64 c/
foco 5 c/ 1000 wats cada, 30  lampadas par 64 c/ foco 2
c/ 1000 wats cada, 30  lampadas par 64 c/ foco 1 c/ 1000
wats cada, 3  racks digitais  com 48 canais c/ capacidade
de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1  mesa digital
com 40 canais, 2  maquinas de fumaça, 2  mini bruts (
quadro composto de 4 lampadas 1000 wats p/ iluminar
plateia, 10  set lights ( iluminação especial p/ palco, 8
loco lights  ( lampadas de 1000 wats de foco fixo),
gelatinas de diversas cores, 10  box truss ( sistema
especial p/ transporte e/ou sustentação de luzes de palco),
5  treliças 0,30 x 0,30 cm c/ 2 metros cada ( barras de
sustentação p/ iluminação de cenarios), todo cabeamento
necessario.\Unidade/dia\1\3.528,29
21\Carpete para piso na cor cinza com 3mm de espessura,
conforme padrões do mercado.\M²\2.000\22,51
22\Climatizadores – pulverizadores elétricos seqüenciados
de micropartículas de água incorporadas a fluxo de ar
pulsado que reduzem a temperatura ambiente através
do processo de evaporação.\Unidade/dia\10\272,83
COMPROMITENTE: Ostrasom Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
23\Som pequeno porte: 4 caixas  medio grave c/ 500
wats cada com a . F. 12 + drive; 4 caixas de sub grave
c/ 1000 wats cada com a. F. 18; 2 amplificadores 2500
wats cada ; 2 amplificadores 1000 wats cada ; 1 mesa de
12 canais; 1 equalizador 31 bandas stereo; 1 crossover
4 vias stereo; 8 microfones; 2 microfones sem fio; 1
aparelho de cd; 1 aparelho de md; 8 pedestais; 8 cabos
spikon; 4 cabos ac; 8 cabos de microfone; 3 cabos p.
10.\Unidade/dia\180\1.221,30
24\Som de grande porte: drive rack p.a: 1 mesa 56
canais c/ 10 auxiliares e 2 stereos; 1 equalizador  31
bandas stereo; 2 crossover digital c/ 4 vias stereo. Rack/
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perifericos: 5 processador de efeitos; 1 equalizador  31
bandas para insert; 16 canais compressor; 12 canais
gate; 1 aparelho de md; 1 aparelho de cd; amplificador
p.a: 32 amplificadores de 2500 wats rms; 16
amplificadores de 5000 wats rms. Caixas de som: 24
caixas  de medios graves c/ 1000 wats rms cada; 16
caixas  de graves c/1000 wats rms cada. Palco e
monitores: 1 mesa  56 canais c/ 20 auxiliares e 2 stereos;
20 equalizadores  31 bandas stereo. Side fill: 1 equalizador
31 bandas stereo; 1 crossover  digital c/ 4 vias stereo.
Rack periferico: 12 canais compressor; 8 canais gate; 1
compressor stereo; 3 processadores de efeitos. 20
monitores 400 wats. Amplificadores palco: 18
amplificadores de 800 wats. Back line: 5 amplificadores
de 100 wats rms p/ instrumentos; 1 bateria “   surdo 14”
caixa; 3 estante de prato 1 estante de contra tempo; 1
estante de caixa. Microfones: 39  microfones; 25
pedestais; 15 garras. D.i: 12 di passivo; 8 di
ativo.\Unidade/dia\5\7.178,40
25\Som de médio porte: drive rack p.a: 1 mesa 48 canais;
1 equalizador 31 bandas stereo; 1 compressor crossover;
4 vias stereo. Rack perifericos: 8 processadores de
efeitos; 2 equalizador 31 bandas stereo; 2 quad compressor;
1 quad gate; 1 aparelho de md;  aparelhos de cd.
Amplificador p.a:  amplificador 8.0 de potencia; 24
amplificador 8.0 de potencia; 8 amplificador 8.0 de
potencia. Auto falante p.a:  18" c/ 1000 wats rms; 8 15" c/
1000 wats rms. Drive: 4 drive titanion 150 wats rms.
Palco e monitores:  mesa 56 canais stereo; 3 equalizador
31 bandas stereo. Side fill: 3 equalizador 31 bandas stereo;
1 compressor; 1 crossover  4 vias stereo. Rack periferico:
quad compressor b; 15 quad gate; 10 compressores; 10
processadores de efeito. Monitores: 8 monitor 400 wats
rms; 6 monitor  200 wats; 2 sub. 18" c/ 1000 wats rms.
Amplificadores palco:8 amplificador 3000 wats; 2
amplificador 4000 wats; 1 amplificador 6000 wats; 2
amplificador 8000wats. Back line: 1 amplificador de guitarra
100 wats; 1 amplificador de guitarra 200 wats; 2
amplificador de guitarra 300 wats; 1 amplificador  de baixo
800 wats; 1 caixa para amplificador de baixo  100 wats; 1
caixa para amplificador de baixo 600 wats; 1 bateria   c/
bumbo 22" ton i 08" t ii 10"; t iii 12"  surdo 14"  caixa; 3
estante de prato; 1 estante de contra tempo; 1 estante de
caixa; microfones: 11 microfones; 8 microfones; 2
microfones; 1 microfones; 9 microfones; 3 microfones; 1
microfones; 2 microfones; 25 pedestais; 15 garras; d.i: 4
di passivo; 4 di ativo; 4 di ativo\Unidade/dia\108\2.562,18

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23134/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de consumo (açúcar
branco refinado) para atender às necessidades do
Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Açúcar branco refinado, acondicionado em pacote de
01 Kg cada, com identificação do produto e
fabricante.\Comesa\Unid\20.000\1,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17569/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de papelaria (apontador,
caneta, envelope...) para atender às necessidades do
Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Agenda, escolar, permanente, com motivos infantis,
capa dura costurada, 96 folhas, formato: 11,5 x 15,1cm.
\Unidade\265\8,70
2\Alfinete, de aço, cabeça esférica colorida, para marcar
mapas, caixa com 50 unidades\Caixa\88\2,83
3\Alfinete, de metal, nº 29, para costura, cabeça comum,
caixa com 50 gramas\Caixa\26\6,79
4\Almofada azul para carimbo nº 03. Embalagem com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\66\4,62
5\Almofada preta para carimbo nº 03. Embalagem com

identificação do produto e fabricante;\Unidade\52\4,62
6\Almofada vermelha para carimbo nº 03. Embalagem
com identificação do produto e fabricante;\
Unidade\48\4,62
7\Apagador para quadro magnético branco, feltro, medindo
50 x 125mm, espessura de 25mm\Unidade\52\6,08
9\Apontador  de metal para lápis, portátil, com um
furo\Unidade\3816\1,04
11\Argila, produto indicado para modelar, pacote com
500gr. \Pacote\250\6,14
12\Balão nº 09, metalizada, pacote com 50 unidades,
sendo: 581 pct na cor amarela, 581 pct na cor azul, 581
pct na cor branca, 263 pct na cor dourada, 291 pct na cor
laranja, 233 pct na cor marrom, 263 pct na cor prata, 234
pct na cor preta, 291pct na cor rosa, 515 pct na cor
verde, 581 pct na cor vermelha\Pacote\4414\6,49
13\Bandeirinha para festa junina coloridas, pacote com
10 metros. \Pacote\740\5,14
14\Barbante em fibra de 100% algodão, com 08 fios
trançados. Rolo com no mínimo 300
metros.\Unidade\1009\7,80
15\Barbante em fibra de 100% algodão, com 10 fios
trançados. Rolo com no mínimo 300
metros.\Unidade\30\8,69
16\Bastão para cola quente, 1/2 polegadas, cola de
silicone, para uso em pistola de cola quente, medidas:
10 cm de comprimento e 10mm de diâmetro.
\Unidade\1928\0,89
17\Bastão para cola quente, 5/16 polegadas, cola de silicone,
para uso em pistola de cola quente, medidas: 10 cm de
comprimento e 7mm de diâmetro. \Unidade\1748\6,84
18\Bateria alcalina 9 v\Unidade\20\5,93
19\Bloco de folhas para fichário, universitário, com 04
furos, bloco com 100 folhas\Unidade\160\3,19
20\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/m2,
formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\943\2,57
21\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/m2,
formato ofício, dimensões 200 x 280 mm, 100 folhas
destacáveis., com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\657\5,08
22\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado, 56g/m2,
formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\81\2,40
23\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado, 56g/m2,
formato ofício, dimensões    200 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\96\3,99
24\Bloco de papel, sem pauta, formato 1/4, dimensões
aproximadas 15 x 28cm, 50 folhas destacáveis, com
identificação do produto e fabricante impresso na parte
superior. \Unidade\165\1,35
25\Bloco de papel, sem pauta, para desenho, 140g/m3,
formato a3, dimensões 297x420mm, com 20 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impresso na parte superior. \Unidade\75\8,38
26\Bloco flip chart, 75gr, 64 x 88cm, bloco com 50
folhas\Unidade\16\23,32
27\Bobina para fax de alta qualidade, 216mm x 25m,
papel térmico. Embalagem :unitária com identificação
do produto e fabricante;\Unidade\116\5,27
28\Bobina para máquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensões 57 mm x 30 m. Embalagem:  30
unidades, com identificação do produto e
fabricante;\Caixa\11\38,20
29\Bobina para máquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensões 69 mm x 30 m. Embalagem:  30
unidades, com identificação do produto e  fabricante;
\Caixa\4\60,37
30\Bola de isopor, medindo 100 mm de diâmetro\
Unidade\160\1,66
31\Bola de isopor, medindo 150 mm de diâmetro\
Unidade\130\2,42
32\Bola de isopor, medindo 180 mm de diâmetro\
Unidade\100\2,59
35\Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de
caneta e lápis, atóxica, dimensões variáveis: 40 a 60
mm, largura 16 a 20mm, espessura 6 a 8mm.
Embalagem: com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\2000\0,28
36\Borracha para apagar escrita a lápis, branca, macia
nº 60. Embalagem: com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\2170\0,98
37\Borracha tipo lápis , ideal para apagar tinta de caneta
esferográfica, gravado no corpo a marca do fabricante.
Com identificação do produto e fabricante.\
Unidade\108\1,91
38\Caderneta 1/8 capa dura, espiral, 96 folhas, com
capa com motivos juvenis. \Unidade\200\3,15
39\Caderno brochura 1/4,  96 folhas, miolo off-set 56g/
m2, capa off-set 90g/m e com motivos diversos,
grampeado com 02 grampos\Unidade\222\3,90

41\Caderno de caligrafia, brochura, com 40 folhas, miolo
off-set 56g/m2, capa off-set 90 g/m2, grampeado com
02 grampos, arame galvanizado 0,55mm.\
Unidade\200\1,89
44\Caderno de desenho, espiral, 1/4, 96 folhas, miolo
off-set 70g/m2, capa e contra capa em cartão duplex
280 g/m2, arame em nylon preto 0,90mm.
\Unidade\200\2,14
45\Caderno meia pauta, espiral, com 48 folhas, capa em
cartão duplex 230g/m2, folhas interna em papel off-set
63g/m2, formato 280x205mm\Unidade\200\8,09
46\Caderno, universitário, brochura, capa dura, cores
variadas, 96 folhas, formato 20 x 27,5cm.
\Unidade\50\4,19
47\Caderno, universitário, pautado, espiral, capa dura,
10 matérias, com 200 folhas\Unidade\447\9,76
48\Caixa de arquivo morto, em polionda, medindo
aproximadamente 350x245x135cm, na cor
laranja\Unidade\269\2,63
50\Caixa para arquivo morto, em papelão, dimensões
aproximadas (montada) 130 x 250 x 360 mm. Embalagem
com identificação do produto e fabricante;
\Unidade\300\4,02
51\Caixa para arquivo morto, em polionda, dimensões
aproximadas (montada) 130 x 250 x 360 mm, cor azul.
Embalagem com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\1.070\7,38
52\Caixa para correspondência dupla em poliestireno na
cor fumê, com antiderrapante e anti-danificador na parte
inferior. \Unidade\52\10,92
53\Calculadora, de mesa 12 dígitos, visor lcd, possui
memória, cálculo de porcentagem, inversão de sinais e
função gt, correção total e desligamento automático,
funciona à bateria e energia solar. \Unidade\33\24,00
54\Caneta com tinta gel, resistente à água e luz, grip
triangular emborrachado, fluxo de tinta suave e constante,
refil auto-limpante, permitindo que toda a tinta seja
utilizada, sendo: 15 und na cor ouro e 15 und na cor
prata\Unidade\30\6,99
57\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor azul,
haste sextavada em resina termoplástica transparente
com dispositivo de ventilação lateral, comprimento
aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5
mm, ponta metálica e latão com esfera em tungstênio
de encaixe pela parte inferior externa da haste, não
rosqueável. Tinta: corante orgânico e solvente.
\Unidade\6850\0,49
58\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor preta,
haste sextavada em resina termoplástica transparente
com dispositivo de ventilação lateral, comprimento
aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5
mm, ponta metálica e latão com esfera em tungstênio
de encaixe pela parte inferior externa da haste, não
rosqueável. Tinta: corante orgânico e
solvente.\Unidade\3150\0,49
59\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor vermelha,
haste sextavada em resina termoplástica transparente
com dispositivo de ventilação lateral, comprimento
aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5
mm, ponta metálica e latão com esfera em tungstênio
de encaixe pela parte inferior externa da haste, não
rosqueável. Tinta: corante orgânico e solvente.
\Unidade\2250\0,49
60\Caneta hidrografica color 850 pilot, ideal para marcar
escrever e desenhar, tinta atóxica, ponta grossa 4,0mm,
tampa antiasfixiante, sendo: 471 na cor azul, 446 na cor
preta e 372 na cor vermelha\Unidade\1289\1,40
61\Caneta hidrografica color 850, embalagem com 12
cores, tinta atóxica, ponta grossa 4.0mm, tinta em cores
vivas, tampa antiasfixiante.\Unidade\30\9,28
62\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com 12 cores,
hidrográfica regular. \Unidade\469\2,89
63\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com 24 cores
hidrográfica regular. \Unidade\255\8,25
64\Caneta marca texto, ponta chanfrada para destacar
texto com linha grossa ou sublinhar com linha fina, grip
emborrachado, destaca-se mesmo em papel de fotocópia
e fax, ponta fixa de alta durabiliade que não afunda
quando pressionada, tinta à base de água sem cheiro,
embalagem: com identificação do produto e fabricante,
sendo: 300 unidades na cor verde, 972 unidades na cor
amarela, 84 unidades na cor rosa e 72 unidades na cor
laranja . \Unidade\1428\1,66
65\Caneta para retroprojetor, ponta média, sendo: 43
und na cor vermelha e 78 und na cor preta, 6 und na cor
azul. Estojo com 6 unidades.\Unidade\127\11,20
66\Caneta para tecido, com excelente fixação a frio e
grande resistência a lavagens, não tóxica, possui ponta
de poliéster, sendo: 18 und na cor amarelo ouro, 18 und
na cor azul celeste, 18 und na cor azul turquesa, 18 und
na cor laranja,18 und na cor marrom, 18 und na cor preta,
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18 und na cor rosa, 18 und na cor verde folha, 18 und na
cor verde musgo, 18 und na cor vermelho fogo, 18 und
na cor vinho, 18 und na cor violeta     \Unidade\216\7,87
71\Cartolina comum, medindo 500x660mm, 150g/m2,
sendo: 954 fls na cor amarela, 936 fls na cor azul claro,
886 fls na cor azul escuro, 2242 fls na cor branca, 876 fls
na cor laranja, 376 fls na cor marrom, 976 fls na cor
preta, 876 fls na cor rosa, 926 fls na cor verde claro, 376
fls na cor verde escuro e 876 fls na cor vermelha.
Pacote com 100 folhas\Pacote\103\25,92
72\Cartolina dupla face, medindo 48cm x 66cm, ambos
os lados coloridos, sendo: 281 fls na cor amarela, 271 fls
na cor azul claro, 271 fls na cor azul escuro, 271 fls na
cor bege, 271 fls na cor branca, 271 fls na cor laranja,
271 fls na cor lilás, 271 fls na cor marrom, 271 fls na cor
preta, 271 fls na cor rosa, 271 fls na cor roxa, 271 fls na
cor salmão, 271 fls na cor verde claro, 271 fls na cor
verde escuro, 271 fls na cor vermelha\Unidade\4075\0,70
73\Cartolina laminada, 150g, 49 x 59, sendo: 122 fls na
cor amarela, 122 fls na cor azul claro, 122 fls na cor azul
escuro, 122 fls na cor branca, 122 fls na cor dourada,
122 fls na cor laranja, 122 fls na cor prata, 122 fls na cor
rosa, 122 fls na cor verde claro, 122 fls na cor verde
escuro e 122 fls na cor vermelha\Unidade\1342\0,78
74\Cd-r, mídia óptica gravável, em policarbonato,
capacidade de armazenamento: 700 mb/ 80 minutos,
com envelope em papel cartão. \Unidade\3944\2,31
75\Cd-rw, mídia óptica gravável, em policarbonato,
capacidade de armazenamento: 700 mb/ 80 minutos,
com envelope em papel cartão. \Unidade\201\0,89
76\Clip‘s niquelados tam. 0/0 - 29mm, caixa com 100
unidades, conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\200\1,44
77\Clips niquelados  para papel, nº 4/0 - 40mm, caixa
com 100 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\389\1,21
78\Clips niquelados duplo trançado, nº 02, caixa com 50
und, conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\769\3,26
80\Clips niquelados para papel, nº 3/0 - 36mm, caixa
com 50 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1437\1,20
81\Clips niquelados para papel, nº 6/0 - 47mm, caixa
com 50 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1442\1,58
82\Clips niquelados para papel, nº 8/0 - 57mm, caixa
com 50 und, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\255\1,34
83\Clips para papel, nº 2/0 - 32mm, caixa com 100
unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1074\1,71
84\Clips para papel, nº 5/0 , caixa com 100 unidades,
conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\50\7,84
85\Cola bastão, plástica, para papel e papelão, com 10
gr\Unidade\531\2,29
86\Cola branca, acondicionada em embalagem de 01 kg,
rótulo azul. \Unidade\72\9,43
87\Cola branca, com ótimo rendimento, pode ser usada
para colar papel, papelão, madeira e tecido, fórmula à
base de água, lavável, não tóxica, embalagem com 90gr.
\Unidade\1382\1,44
88\Cola branca, embalagem com 01 kg, adesivo vinílico
dispersa em água, de cor branca, odor característico e
média viscosidade, após seco apresenta película
transparente, plastificada, de alta resistência ao
deslocamento, pronto para uso. \Unidade\171\8,74
89\Cola colorida, caixa com 06 cores (branca, amarelo
ouro, vermelho fogo, azul turquesa, verde bandeira e
preto), não tóxica, possui exclusivo bico aplicador,
embalagem com 23gr.\Caixa\1064\6,48
90\Cola com glitter, possui exclusivo bico aplicador que
facilita a pintura, não é tóxica e possui brilho intenso,
caixa com 06 cores (vermelho, azul, verde, ouro, prata e
cristal), embalagem com 35gr.\Caixa\40\4,27
92\Cola madeira, não tóxica, não inflamável, composto
por poliacetato de vinila, aditivos, pigmentos e água,
também pode se utilizada para oclagem de papéis, cartões,
papelão, tecidos e materiais porosos em geral,
embalagem com 90 gr. \Unidade\70\2,20
93\Cola para eva e isopor, possui exclusivo bico aplicador
que facilita a aplicação, embalagem com 35 gr.
\Unidade\436\3,18
94\Compasso escolar de metal\Unidade\160\3,86
95\Conjunto de esquadros, 25cm com transferidor,
composto por 01 esquadro de 60º, 01 esquadro de 45º,
01 transferidor de 180º inserido no esquadro, com escala,
borda chanfrada com escala. \Unidade\30\7,99
96\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 25 metros, sendo:
04 rolos com motivos florais, 08 rolos com motivos
infantis \Rolo\12\137,00
97\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 25 metros, sendo: 04
rolos na cor amarela, 04 rolos na cor azul, 03 rolos na cor
branca, 05 rolos na cor laranja, 03 rolos na cor rosa, 04
rolos na cor verde, 04 rolos na cor vermelha\Rolo\27\98,90

98\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 45cmx25m, na cor
transparente\Rolo\62\47,00
99\Corretivo líquido, fórmula a base de água, sem odor,
não tóxico, frasco com 18ml. \Unidade\652\1,40
100\Diário de classe, mensal, 12 folhas. \Unidade\24\7,00
101\Dvd-r, gravável virgem para armazenamento de
dados ou gravação de áudio e vídeo. Modelo: hdvd-r1
armazenamento: 4.7 gb/120 min, velocidade de gravação
8x, com envelope em papel cartão. \Unidade\1815\1,40
102\Elástico de borracha, nº 18. Embalagem: caixa de
25 gr, com identificação do produto e fabricante;\
Caixa\4.450\0,85
103\Envelope carta, papel vergê, na cor branco, tamanho
114 x 162mm,  com 90g/m2, sem timbre.\
Unidade\600\1,71
104\Envelope para convite, papel color plus, na cor laranja,
tamanho 130 x 190mm, com 80g/m2.\Unidade\800\0,60
105\Envelope para convite, papel opaline, na cor branco,
tamanho 162 x 229mm, com 90g/m2. \Unidade\800\0,38
106\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 162 x
229mm com 90g/m2.\Unidade\298\0,80
107\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 185 x
248mm com 90g/m2.\Unidade\398\0,86
108\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 229 x
324mm, com 90g/m2.\Unidade\718\0,91
109\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 265 x
360mm, com 90g/m2.\Unidade\740\0,77
111\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
185 x 248mm, com 80g/m2.\Unidade\623\2,00
116\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
330 x 230mm, com 80g/m2.\Unidade\9500\0,35
117\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
405 x 305mm, com 80g/m2.\Unidade\1000\0,65
129\Esquadro, de corpo de plástico rigído transparente,
graduação em milémetros, grande  resistência,
embalagem com 02 esquadros: 01 com ângulos de 45º e
90º e 01 com ângulos de 30º, 60º e 90º\Unidade\46\3,50
131\Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga, com
regulagem da lâmina ao lngo do corpo com trava tipo
parafuso, dimensões de 18 x 105mm, embalagem
individual com identificação do produto e fabricante.
\Unidade\440\0,88
132\Etiqueta auto adesiva branca redonda para
cd\Unidade\300\0,46
134\Etiqueta auto adesiva, tamanho 35 x 75 mm,
branca.\Caixa\241\26,10
135\Etiqueta, auto adesiva formulário contínuo, 107 x
36mm, caixa com 4000 unidades, com 08 etiquetas por
folhas, cor branca. \Caixa\27\68,00
136\Fichário universitário com 04 argolas e lombada 4.0,
capa em pvc laminado com motivos juvenis, com 96
folhas, ferragem niquelada em d, dorso reforçado,
formato: 200mm x 275mm\Unidade\56\12,05
137\Fita adesiva colorida em polipropileno, 12mm x 10m,
sendo: 346 und na cor amarela, 346 und na cor azul, 26
und na cor branca, 86 und na cor laranja, 26 und na cor
preta, 346 und na cor verde, 346 und na cor vermelha.
\Unidade\1522\0,77
138\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo medindo aproximadamente 16mm x 30m.
\Unidade\175\2,80
139\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo medindo aproximadamente 40mm x 30m.\
Unidade\105\4,41
140\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo mendindo aproximadamente 12mmx30m.
\Unidade\403\2,47
141\Fita adesiva para empacotamento, de filme de
polipropileno, substrato: filme de polipropileno biorentado,
adesivo: acrílico água, tamanho 48mm x 50m, sendo:
408 und na cor marrom e 1357 und na cor transparente
\Unidade\1765\3,25
143\Fita adesiva transparente, 19mm x 50 m.obs: tipo
durex\Unidade\555\3,25
144\Fita adesiva transparente, dorso em celofane e
adesivo em resina de borracha natural, dimensões
mínimas de 12 mm x 30m. Embalagem em rolo, com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\498\0,80
145\Fita adesiva, transparente, dorso em celofane e
adesivo em resina de borracha natural, dimensões 12
mm x 50 m. Embalagem em rolo com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\173\2,05
146\Fita corretiva, formato anatômico, de fácil manuseio,
com correções limpas e precisas, corpo translúcido, cobre
qualquer tipo de tinta e palavras ou linha inteira em
apenas uma passada, invisível após fotocópia, correção

instântanea que ermite escrever imediatamente após o
uso, fita com 08 metros de comprimento e 4,2mm de
largura. \Unidade\2274\5,85
147\Fita crepe, adesiva, resistente, 50mm x 50 m.
\Unidade\51\6,65
148\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 18mm x 45m. \Unidade\348\3,62
149\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 25mm x 45m. \Unidade\121\2,95
150\Fita crepe, fita adesiva de papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 19mm x 50 m.\Unidade\342\5,77
151\Fita metalóide, fita decorativa em poliéster
metalizado, 100% poliéster, com 15mm x 50m, sendo:
53 und na cor azul, 53 und na cor dourada, 53 und na cor
prata, 53 und na cor verde e 53 und na cor vermelha.
\Unidade\265\2,99
152\Fita para máquina calculadora eletrônica, de nylon,
medindo 13mmx5m\Unidade\36\23,70
153\Fitilho para presente, com 150 metros, sendo: 35
und na cor amarela, 204 und na cor azul, 204 und na cor
branca, 45 und na cor dourada, 114 und na cor laranja, 45
und na cor prata, 45 und na cor preta, 204 und na cor
rosa, 47 und na cor verde e 47 und na cor vermelha
\Unidade\990\3,28
154\Folha de cortiça aglomerada, em canudo medindo
60cm x 45cm x 5mm\Unidade\50\14,72
155\Folha em eva, atóxico, medindo: 600 x 400 x 2mm,
sendo: 724 fls na cor amarela, 714 fls na cor azul claro,
250 fls na cor azul escuro, 244 fls na cor bege, 724 fls na
cor branca, 729 fls na cor laranja, 244 fls na cor lilás, 724
fls na cor marrom, 454 fls na cor preta, 694 fls na cor
rosa, 440 fls na cor roxa, 685 fls na cor verde claro, 269
fls na cor verde escuro e 729 fls na cor vermelha\
Unidade\7624\2,12
157\Giz escolar comum, colorido, para aplicação em
quadro negro, atóxico, anti-alérgico, composiçâo: gesso
e água, caixa com 64 unidades\Caixa\80\1,42
158\Gizão de cera, caixa com 12 cores, formato jumbo:
ideal para mãozinhas pequenas, cores vivas que facilitam
o aprendizado, fórmula resistente a queda.
\Unidade\823\2,62
159\Gliter de particulas de poliester metalizados, possui
brilho intenso, resistente a produtos de base solvente,
embalagem com 3,5 gr, sendo: 220 und na cor azul
celeste, 220 und na cor azul royal, 220 und na cor bronze,
220 und na cor cobre, 220 und na cor limão, 220 und na
cor magenta, 220 und na cor multicor, 220 und na cor
neon ouro, 220 und na cor perolado, 220 und na cor
prata, 220 und na cor preto, 220 und na cor rosa, 220 und
na cor verde, 220 und na cor vermelha e 220 und na cor
violeta, 220 und na cor amarela  \Unidade\3520\2,11
160\Globo terrestre físico, 30cm de diâmetro, estrutura
constituída por semi arco (régua de meridiano), base de
plástico com a “rosa dos ventos” em alto relevo, 43cm
de altura, escala - 1:42.000.000. \Unidade\4\106,00
161\Globo terrestre político, 30cm de diâmetro, base de
plástico com a “rosa dos ventos” em alto-relevo, estrutura
constituída por um semi arco (régua de meridiano), 43cm
de altura, escala - 1:42.000.000. \Unidade\6\189,95
162\Grampeador de mesa 23/8, de grande capacidade
em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de
fechamento de grampo com posição (grampo fechado)
em aço, mola resistente com retração automática,
capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/
m2\Unidade\19\46,00
163\Grampeador metálico, pequeno, de mesa, capacidade
mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2,
dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, pintura
eletrostática, na cor preta, base para fechamento do
grampo com duas posições (aberto ou fechado) com
acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos
em chapa de aço conforme a norma 1010/20 sae,
oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola,
aço mola pré temperada e resistente. Capacidade de
carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6, apoio
da base em pvc. Embalagem: individual, com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\226\7,62
164\Grampeador para papel, tipo universal, capacidade
para grampear até 13mm de altura, para uso com qualquer
tipo de grampo.\Unidade\24\50,49
165\Grampo metálico para grampeador 26/6 mm.
Embalagem: 5000 unidades, com identificação do produto
e fabricante; \Caixa\1875\3,60
166\Grampo metálico, para pasta tipo trilho, macho-
fêmea, resistente, totalmente flexível, 80mm, para 200
folhas, pacote com 50 unidades.\Unidade\90\9,60
167\Grampo para grampeador, galvanizados, 23/8mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\44\3,32
168\Grampo para grampeador, galvanizados, 26/13mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
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e fabricante.\Caixa\1200\2,15
169\Grampo para grampeador, metálico,  9/14mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\965\2,21
171\Grampo plástico, para pasta tipo trilho, macho-fêmea,
produto injetado em polietileno preto, resistente,
totalmente flexível, 80mm, para 200 folhas, pacote com
50 unidades\Unidade\2661\6,92
172\Lápis de cor aquarelável, ecolápis de cor que vira
aquarela com uso do pincel, cores vivas, estojo com 24
unidades. \Unidade\40\31,50
173\Lápis de cor, caixa com 12 cores, corpo e formato
triangular que facilita o manuseio, produto atóxico, mina
macia e fácil de apontar, ótimo poder de cobertura.
\Caixa\905\5,98
174\Lápis de madeira reflorestada, com mina de argila
tratada e grafite moido, número 2 (dois), formato
cilíndrico, comprimento 175mm, cor do revestimento
preto, gravado no corpo a marca do fabricante.
Embalagem: caixa de papel, 144 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Grosa\140\48,50
175\Lapis técnico preto, 6b, ideal para desenhar e fazer
esboços, formato sextavado. \Unidade\142\2,22
177\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa dura,
cor preta, 100 folhas, dimensões 320 x 220 mm,
numerado tipograficamente, papel alta alvura, 75gr/
m2.\Unidade\144\5,80
178\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa dura,
cor preta, 50 folhas, dimensões 320 x 220 mm, numerado
tipograficamente, papel alta alvura, 75gr/
m2.\Unidade\60\3,33
179\Livro de matrícula, numerado, 216mm x 320mm,
com 100 folhas.\Unidade\12\23,60
180\Livro de protocolo, encadernado com 100 folhas,
dimensões de 220x160mm. \Unidade\503\7,80
181\Mapa fisico da cidade de rio das ostras, telado e
plastificado, com relevo, rios, bacias, áreas geográficas
e as escalas de medidas, medindo aproximadamente
1,20 x 0,90cm\Unidade\4\39,95
182\Mapa fisico do brasil, plastificado, telado, medindo
aproximadamente 1,20 x 0,90cm, com moldura em
madeira na parte superior e inferior, moldura superior
guarnecida com alça em nylon-seda, escala: 1:5.000.000.
\Unidade\4\42,50
183\Mapa fisico do estado do rio de janeiro, plastificado,
telado, medindo aproximadamente 1,20 x 0,90cm, com
moldura em madeia nas bordas superior e inferior, moldura
superior guarnecida com alça em nylon-seda, escala:
1:400.00. \Unidade\6\41,90
184\Marcador para quadro branco, ponta média
indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduo,
comprimento mínimo 14 cm, caixa com 12 unidades,
com identificação do produto e fabricante, sendo: 21
caixa na cor azul, 18 caixa na cor preta, 11 caixa na cor
verde, 17 caixa na cor vermelha.  \Caixa\67\8,80
185\Massa de modelar, não resseca, nem mancha as
mãos, não é oleosa e conserva por muito mais temo sua
flexibilidde, facilitando a modelagem e a mistura de cores,
caixa com 180 gr, com 12 cores (branco, amarelo pele,
amarelo ouro, laranja,  vermelho fogo, vermelho
escarlate, azul turquesa, azul cobalto, verde veronese,
verde musgo, marrom e preto).\Unidade\580\5,50
187\Mini dicionário, prático e fácil de usar, com layout
moderno e atualizado conforme o novo acordo
ortográfico. \Unidade\81\20,52
188\Organizador de mesa triplo (porta lápis, clips e
lembretes) em acrílico.embalagem: individual, com
identificação do produto e fabricante, sendo, 75 und na
cor fumê e 23 und na cor azul translúcido.
\Unidade\98\9,10
189\Palito para churrasco, 3,5 x 250mm, pacote com
100 unidades. \Pacote\122\7,60
190\Palito para sorvete ponta redonda, pacote com 100
unidades. \Pacote\494\3,25
191\Papel 40 kg, 66 x 96, gramatura 120, pct com 100
folhas, sendo: 72 pct na cor amarela, 72 pct na cor azul
claro, 72 pct na cor azul escuro, 660 pct na cor branca,
72 pct na cor laranja, 72 pct na cor verde claro, 72 pct na
cor verde escuro, 72 pct na cor vermelha\
Pacote\1164\6,90
192\Papel alcalino formato a3, gramatura 75g/m2,
tamanho 297x420mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante;\Resma\110\25,80
193\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor amarela. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\10\19,55
194\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\8.953\12,70
195\Papel alcalino formato oficio 02, gramatura 75g/m2,
tamanho 216x330mm, cor branca. Embalagem

impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\6.284\14,75
197\Papel antilope, formato a4, gramatura 180 g/m2,
pacote com 50 folhas, cor branca\Pacote\37\16,50
198\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente  76 x 102mm bloco com 100
folhas\Unidade\120\2,95
199\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 100 x 75mm, bloco com 100
folhas\Unidade\190\4,62
200\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 38 x 51mm, bloco com 100
folhas\Unidade\260\1,60
201\Papel camurça, gramatura 85 gr, medindo: 40 x 60,
sendo: 301 und na cor amarela, 199 und na cor azul
escuro, 167 und na cor azul claro, 157 und na cor bege,
301 und na cor branca, 157 und na cor cinza, 167 und na
cor laranja, 167 und na cor lilas, 301 und na cor marrom,
167 und na cor preta, 167 und na cor rosa, 120 und roxo,
259 und na cor salmão, 291 und na cor verde claro, 167
und na cor verde escuro e 179 und vermelho
\Unidade\3267\0,41
202\Papel canson, formato a4, 140gr, pacote com 20
folhas\Pacote\82\10,90
203\Papel carbono, resistente, excelente capacidade de
reprodução, tamanho a4, dimensões 210 x 297mm,
gramatura aproximada: 22g/m2. Embalagem: 100
unidades, sendo: 11 caixa na cor rosa, 11 caixa na cor
roxo, 10 caixa na cor verde,11 caixa na cor vermelho e
14 caixa na cor azul. \Caixa\57\70,90
205\Papel cartão fosco, espesso, verso de cor natural,
tamanho: 50 x 66 cm, sendo: 166 fls na cor amarela, 293
fls na cor azul claro, 181 fls na cor azul escuro, 683 fls
na cor branca, 154 fls na cor laranja, 303 fls na cor
marrom, 166 fls na cor preta, 166 fls na cor rosa, 171 fls
na cor verde claro, 171 fls na cor verde escuro, 303 na
cor vermelha  \Unidade\2757\0,98
206\Papel cartão laminado, medindo aproximadamente
50 x 70, 280 gr, sendo: 40 fls na cor amarela, 40 und na
cor azul claro, 40 und na cor azul escuro, 40 und na cor
branca, 40 und na cor dourada, 40 und na cor laranja, 40
und na cor prateada, 40 und na cor rosa, 40 und na cor
verde claro, 40 und na cor verde escuro, 40 und na cor
vermelha\Unidade\440\1,83
207\Papel celofane, em folha medindo aproximadamente
870 x 1030mm, sendo: 409 fls na cor amarela, 449 fls na
cor azul claro, 172 fls na cor azul escuro, 147 fls na cor
bege, 172 fls na cor branca, 174 fls na cor laranja, 142
fls na cor preta, 199 fls na cor rosa, 132 fls na cor roxa,
132 fls na cor transparente, 424 fls na cor verde claro,
147 fls na cor verde escuro, 424 fls na cor
vermelha\Unidade\3123\0,67
208\Papel color set 110 g/m2, tamanho 48 x 66 cm, com
impressão em retogravura, com tinta a base de álcool,
não tóxico, pacote com 10 folhas de cores
sortidas.\Pacote\266\12,98
209\Papel corrugado, papelão ondulado, padrão kraft
natural, tamanho 50 x 80, sendo: 40 fls na cor amarela,
40 fls na cor azul claro, 172 fls na cor branca, 30 fls na
cor estampados variados, 30 fls na cor laranja, 40 fls na
cor marrom, 40 fls na cor preta, 30 fls na cor rosa, 182
fls na cor verde claro, 182 fls na cor vermelha
\Unidade\786\2,05
210\Papel couche, 180gr, medindo 210 x 297,  pct com
50 folhas\Pacote\156\13,70
211\Papel couche, 230gr, medindo 210 x 297,  pct com
50 folhas\Pacote\500\15,95
212\Papel creative, pacote contendo 48 folhas de 8 cores
diferentes, formato a4, 120g. \Pacote\160\8,10
213\Papel crepom, rolo medindo aproximadamente 0,48
x 2,00m, sendo: 502 und na cor amarela, 350 und na cor
azul claro, 350 und na cor azul escuro, 482 und na cor
branca, 340 und na cor laranja, 362 und na cor marrom,
340 und na cor preto, 350 und na cor rosa, 240 und na cor
roxa, 482 und na cor verde claro, 360 und na cor verde
escuro, 502 und na cor vermelha\Unidade\4660\0,57
215\Papel duplex, 50g, 0,80 x 100, sendo: 60 fls na cor
amarela, 60 fls azul claro, 60 fls na cor azul escuro, 60
fls na cor bege, 60 fls na cor branca, 60 fls na cor
laranja, 60 fls na cor lilás, 60 fls na cor preta, 60 fls na
cor rosa, 60 fls na cor verde claro, 60 fls na cor verde
escuro, 60 fls na cor vermelha\Unidade\720\0,81
217\Papel fotográfico, para impressão de fotografias,
formato a4, resolução de até 1200dpi, secagem rápida e
coating brilhante, medindo 210 x 297mm, 180g, pacote
com 50 folhas. \Pacote\67\65,85
218\Papel glace lustroso, formato 50 x 65cm, sendo:
123 fls na cor amarela, 113 fls na cor azul claro, 113 fls
na cor azul escuro, 123 fls na cor branca, 111 fls na cor
laranja, 123 fls na cor marrom, 111 fls na cor preta, 111
fls na cor rosa, 113 fls na cor verde claro, 113 fls na cor
verde escuro, 123 fls na cor vermelha\Unidade\1277\0,25
219\Papel kraft, natural, 75g, 76 x 112 cm\
Unidade\1148\0,70

220\Papel kraft, natural, 80g, 66 x 96cm\Unidade\150\0,82
221\Papel laminado, de brilho intenso, proporcionando
excelente aspecto visual, com gramatura 60 gr/m2,
tamanho 49 x 59 cm, sendo: 25 und na cor azul, 167 na
cor dourada, 25 und na cor laranja, 25 und na cor marrom,
167 und na cor prata, 25 und na cor rosa, 167 und na cor
verde claro, 167 und na cor vermelha\Unidade\768\0,72
222\Papel laser, tamanho a4, pacote com 500 folhas,
sendo: 22 pct na cor amarela, 22 pct na cor azul, 22 pct
na cor rosa, 22 pct na cor salmão, 22 pct na cor verde
\Pacote\110\17,20
224\Papel micro-ondulado estampado, medindo
aproximadamente 50cm x 80cm, sendo: 70 und com
estampas de bolinhas em cores variadas, 70 und com
estampas florais\Unidade\140\1,59
225\Papel micro-ondulado liso, medindo 50xm x 80cm,
sendo: 70 und na cor amarela, 70 und na cor azul claro,
70 und na cor azul escuro, 50 und na cor branca, 55 und
na cor dourada, 50 und na cor laranja, 70 und na cor
marrom, 70 und na prata, 50 und na cor preta, 70 und na
cor rosa, 70 und na cor verde claro, 70 und na cor verde
escuro, 70 und na cor vermelha, 70 und na cor bronze,
70 und na cor ouro, 70 und na cor
vinho\Unidade\1045\2,15
227\Papel opaline, diplomata,180gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, sendo: 124 caixa na cor bege, 156
caixa na cor branca.\Caixa\280\5,55
228\Papel opaline, diplomata,220gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, cor branca. \Caixa\44\11,84
229\Papel opaline, diplomata,230gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, cor branca. \Caixa\500\13,56
230\Papel para presente, coloridos, decorados com
estampas variadas, folha medindo aproximadamente 100
x 70cm. \Unidade\300\0,79
231\Papel para presente, com estampas variadas, folha
medindo aproximadamente 70cm x 50cm.\Unidade\850\0,79
233\Papel sulfite para impressora ploter, rolo medindo
aproximadamente 50mx920mm.\Rolo\48\27,65
234\Papel telado, formato a4, gramatura 180 g/m2,
pacote com 50 folhas, na cor branca\Pacote\30\13,98
235\Papel vegetal, de superfície lisa indicado para
desenhos escolares ou técnico a lápis, caneta de ponta
porosa, tinta nanquim e pena tubolar, pacote com 20
folhas, formato a4, medindo aproximadamente 210 x
297mm\Pacote\50\7,85
236\Papel verge, 120 g/m2, tamanho a4 (210 x 297mm),
caixa com 50 unidades, sendo: 25 caixa na cor areia, 11
caixa na cor azul, 25 caixa na cor branca, 11 caixa na cor
diamante branco, 21 caixa na cor marfim, 11 caixa na
cor salmão, 11 caixa na cor verde\Caixa\115\20,35
237\Papel verge, 180 g/m2, tamanho a4 (210 x 297mm),
caixa com 50 unidades.\Caixa\96\19,56
238\Papel xerográfico colorido, formato a4 , liso, 75g/
m2, medindo aproximadamente 210x297mm, pacote com
500 folhas, sendo: 138 resmas na cor azul, 75 resmas
na cor laranja, 138 resmas na cor amarela, 86 resmas na
cor rosa, 138 resmas na cor verde, 75 resmas na cor
vermelha\Resma\650\12,98
239\Pasta catálogo capa pvc (plástica) preta, com 50
envelopes finos (0,06), 04 colchetes, formato 243 x
330mm ideal para papéis ofício e a4, com visor externo
e bolsa interna. \Unidade\213\10,25
240\Pasta com trilho, com presilha plástica simples, tipo
romeu e julieta, espessura: 0,35 mm, textura super line,
cores variadas, material leve, atóxico, resistente e 100%
reciclável\Unidade\418\1,64
241\Pasta de papelão, com elástico, revestida com papel
plastificado, formato ofício, material em polipropileno
0,40mm, dimensões aproximadas, 35 x 23cm, cores
variadas\Unidade\460\1,23
243\Pasta documento em pvc, com trilho plástico,
dimensões 350 x 250 x 40 mm, cor azul translúcido.
Embalagem: 10 unidades, com identificação do produto
e fabricante;\Pacote\70\17,65
244\Pasta documento em pvc, com trilho plástico,
dimensões 350x250x40mm, na cor laranja. Embalagem:
10 unidades, com identificação do produto e fabricante.
\Pacote\30\24,95
247\Pasta polionda, com abas e elástico, medindo
aproximadamente 275 x 380mm\Unidade\396\1,76
248\Pasta suspensa plástica, dimensões 235 x 360mm,
prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico
transparente e etiqueta para identificação, com 6
posições para alojamento do visor, ponteiras para
arquivamento em metal com acabamento em ilhós nas
extremidades superiores, terminais das extremidades
em plástico reforçado. Embalagem:  50 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Caixa\24\121,45
249\Pasta suspensa, em fibra marmorizada e
plastificada, fabricada em papel cartão 350 gr, dimensões
235 x 360mm, prendedor macho e fêmea em plástico,
visor em plástico transparente e etiqueta para
identificação, com 6 posições para alojamento do visor,
ponteiras para arquivamento em metal com acabamento
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em ilhós nas extremidades superiores, terminais das
extremidades em plástico reforçado.\Unidade\5800\1,21
250\Pasta, com elástico, ofício simples, 100% plástica,
espessura 0,35mm, textura super line, material leve,
atóxico, resistente e 100% reciclável.\Unidade\553\2,05
251\Pasta, polionda, com aba e elástico, dimensões 340
x 250 x 60 mm, cor azul.\Unidade\254\4,45
252\Percevejo latonado, 10mm, caixa com 100 unidades,
com identificação do produto e fabricante\Caixa\223\1,85
253\Perfurador metálico, com capacidade de perfuração
mínima de 100 folhas de papel 75g/m2,  em chapa de
aço norma sae 1010/20 (base, alavanca, suporte),
fosfatizada, pintura eletrostática, nas cores compatíveis
com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço
, com oxidação preta, molas em aço, zincada e
desidrogenizada, pino transversal zincado resistente,
apoio da base em polipropileno branco transparente ou
translúcido. Embalagem: individual, com identificação
do produto e fabricante;\Unidade\8\550,15
254\Perfurador, 02 furos para até 35 folhas de papel 75
g/m2, metálico, dimensões: 148 x 114 x 67mm, apoio da
base em polietileno, pinos perfuradores em aço e molas
em aço, diâmetro do furo: 7mm, distância dos furos:
80mm, com margeador de aço inoxidável.
\Unidade\318\35,25
255\Pilha pequena alcalina aa, embalagem com 02
unidades, identificação do produto e fabricante.\
Pacote\575\1,86
256\Pilha pequena palito aaa, embalagem com 02
unidades, identificaçao do produto e fabricante.\
Pacote\128\2,35
257\Pilha recarregável aa, embalagem com 02 unidades,
identificaçao do produto e fabricante.\Pacote\24\6,39
259\Pistola de cola quente para aplicação de cola em
bastão 1/2 polegadas, voltagem 110x/ 220v.
\Unidade\103\8,55
260\Pistola de cola quente para aplicação de cola em
bastão 5/16 polegadas, voltagem 110x/ 220v.
\Unidade\112\15,25
263\Placa de isopor, medindo 3cmx100cmx50cm\
Unidade\50\2,25
266\Prancheta em acrílico, com prendedor metálico
niquelado, formato oficio 2, dimensões 216 x 330mm.\
Unidade\75\10,85
267\Prancheta, de madeira compensada, com prendedor
plástico/ metal, medindo aproximadamente 35 x
22cm\Unidade\131\1,95
268\Purpurina, pigmento metalico extra fino, frasco com
5gr, sendo: 240 und na cor azul, 240 und na cor cobre,
240 und na cor magenta, 240 und na cor ouro dourado,
240 und na cor ouro palido, 240 und na cor ouro rico, 240
und na cor ouro velho, 240 und na cor ouro verde, 240
und na cor prata, 240 und na cor verde\Unidade\2400\0,65
269\Quadro branco, 1,20 x 0,90, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\13\63,98
270\Quadro branco, 1,50m x 1,20m, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\6\115,56
271\Quadro branco, 2,10m x 1,20m, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\14\231,25
272\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
2,10 x 1,20m\Unidade\25\185,45
273\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 0,80cm\Unidade\21\84,55
274\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 1,20cm\Unidade\38\106,90
275\Reforço transparente auto adesivo, embalagem com
200 unidades, ideal para proteger furos de documentos e
folhas de fichário, 14,5mm. \Pacote\115\3,08
276\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada e
plastificada, lombada larga, tamanho 1/2 (meio) ofício,
com alavanca de pressão em inox tipo tic tac, com visor
e índice alfabético\Unidade\95\5,45
277\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada e
plastificada, lombada larga, tamanho ofício, com alavanca
de pressão em inox tipo tic tac, com visor e índice
alfabético\Unidade\424\4,85

278\Regua, poliestireno, 30 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\797\0,72
279\Regua, poliestireno, 50 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\173\1,32
281\Regua, poliestireno, 80 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\40\2,75
282\Saco de celofane, tamanho 11 x 22, com estampas
diversas, pacote com 100 und\Pacote\200\3,05
283\Saco de pipoca, de papel monolúcido, tamanho 7,5
x 16,5 x 4cm, pacote com 500 unidades\Pacote\107\7,65
284\Saco plástico, tipo envelope, transparente, com
abertura na parte superior, tamanho a4, dimensões 300
x 230 mm, com 04 furos de encaixe, 0,15mm de
espessura. Embalagem: 100 unidades, com identificação
do produto e fabricante; \Pacote\20\13,53
285\Saco plástico, tipo envelope, transparente, com
abertura na parte superior, tamanho oficio 2, dimensões
350 x 240 mm, com 04 furos de encaixe, 0,15mm de
espessura. Embalagem: 100 unidades, com identificação
do produto e fabricante; \Pacote\600\14,75
286\Tesoura corte criativo com 05 lâminas plásticas,
altura aproximada: 12,5 cm. \Unidade\16\30,98
287\Tesoura de aço niquelada, forjada doméstica, ref.
437/6. \Unidade\165\37,95
288\Tesoura escolar de aço inox, ponta arredondada\
Unidade\878\2,95
293\Tesoura para picotar, utilizada em tecido e papel, nº 08
1/2, medindo aproximadamente 21cm. \Unidade\10\13,95
294\Tesoura universal, 17 cm, cor preta. \Unidade\42\9,12
295\Tinta acrilica brilhante, possui acabamento brilhante,
37 ml, não havendo necessidade de aplicação de verniz,
sendo: 05 und na cor amarelo brilhante, 05 und na cor
amarelo ouro, 05 und na cor amarelo pele, 05 und na cor
azul celeste, 05 und na cor azul turquesa, 05 und na cor
branca, 05 und na cor ceramica, 05 und na cor laranja, 05
und na cor lilas, 05 und na cor marrom, 05 und na cor
preto, 05 und na cor rosa escuro, 05 und na cor rosa, 05
und na cor verde folha, 05 und na cor verde musgo, 05
und na cor verde oliva, 05 und na cor vermelho escarlate,
05 und na cor vermelho fogo, 05 und na cor vinho, 05
und na cor violeta. \Unidade\100\2,55
296\Tinta acrilica fosca, possui acabamento fosco, 250
ml, sendo, 10 und na cor amarelo bebe, 10 und na cor
amarelo cadmio, 10 und na cor amarelo ocre, 10 und na
cor amarelo ouro, 10 und na cor amendoa, 10 und na cor
areia, 10 und na cor azul celeste, 10 und na cor azul
celureo, 10 und na cor azul country, 10 und na cor azul
hortência, 10 und na cor azul inverno, 10 und na cor azul
mar, 10 und na cor azul petroleo, 10 und na cor azul
piscina, 10 und na cor azul seco, 10 und na cor azul
turquesa, 10 und na cor azul ultramar, 10 und na cor
branca, 10 und na cor camurça queimado, 10 und na cor
camurça, 10 und na cor capuccino, 10 und na cor
caramelo, 10 und na cor castanho claro, 10 und na cor
ceramica clara, 10 und na cor ceramica, 10 und na cor
cereja, 10 und na cor chocolate, 10 und na cor cinza
lunar, 10 und na cor concreto, 10 und na cor flamingo, 10
und na cor goiaba queimada, 10 und na cor laranja escuro,
10 und na cor laranja, 10 und na cor lilás, 10 und na cor
magenta, 10 und na cor marfim, 10 und na cor marrom
escuro, 10 und marrom, 10 und na cor ocre ouro, 10 und
na cor palha, 10 und na cor preto, 10 und na cor purpura,
10 und na cor romã, 10 und na cor rosa antigo, 10 und na
cor rosa bebe, 10 und na cor rosa cha, 10 und na cor rosa
ciclame, 10 und na cor rosa escuro, 10 und na cor saara,
10 und na cor salmão, 10 und na cor terracota, 10 und na
cor turquesa, 10 und na cor verde água, 10 und na cor
verde country, 10 und na cor verde esmeralda, 10 und
na cor verde folha, 10 und na cor verde maçã, 10 und na
cor verde musgo, 10 und na cor verde oliva, 10 und na
cor verde pistache, 10 und na cor verde primavera, 10
und na cor verde vivo, 10 und na cor vermelho fogo, 10
und na cor vermelho vivo, 10 und na cor violeta, 10 und
na cor amarelo pele. \Unidade\660\7,45
297\Tinta acripuff, 35 ml, para expansão à calor,
apresenta acabamento em relevo emborrachado, não
tóxica, solúvel em água, pronto para uso,sendo: 05 und
na cor amarelo bebe, 05 und na cor amarelo cadmio, 05
und na cor amarelo limão, 05 und na cor amarelo ouro, 05
und na cor azul bebe, 05 und na cor azul caribe, 05 und na
cor azul celeste, 05 und na cor azul cobalto, 05 und na
cor azul turquesa, 05 und na cor branca, 05 und na cor
cinza lunar, 05 und na cor laranja, 05 und na cor lilas
bebe, 05 und na cor lilas, 05 und na cor magenta, 05 und
na cor marfim, 05 und na cor marrom, 05 und na cor
pessego, 05 und na cor preta, 05 und na cor rosa bebe,
05 und na cor rosa cha, 05 und na cor rosa, 05 und na cor
siena natural, 05 und na cor verde abacate, 05 und na
cor verde bebe, 05 und na cor verde musgo, 05 und na
cor verde pistache, 05 und na cor vermelho fogo, 05 und
na cor vermelho vivo, 05 und na cor violeta cobalto.
\Unidade\150\4,20
298\Tinta facial gel glitter, 15gr, produto à base de água
e secagem total, sendo: 07 und na cor prata, 07 und na

cor dourada, 07 und na cor branca, 07 und na cor laranja,
07 und na cor preta, 07 und na cor verde, 07 und na cor
vermelha. \Unidade\49\17,85
299\Tinta guache, 500 ml, não tóxica, solúvel em água,
sendo 282 und na cor amarelo canário, 282 und na cor
amarelo ouro, 292 und na cor azul turquesa, 292 und na
cor azul escuro, 292 und na cor branca, 292 und na cor
laranja, 292 und na cor marrom, 272 und na cor preta,
292 und na cor rosa, 292 und na cor verde bandeira, 292
und na cor verde folha, 292 und na cor vermelho fogo.
\Unidade\3464\3,75
301\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor azul.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\84\3,32
302\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor preta.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\312\3,32
303\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor vermelha.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\48\3,32
304\Tinta para tecido acqua, 37ml, sendo: 17 und na cor
azul celeste, 17 und na cor neve, 17 und na cor sol, 17
und na cor verde vivo, 17 und na cor vermelho.
\Unidade\85\4,55
305\Tinta para tecido fluorescente, 37ml, sendo: 17 und
na cor amarelo limão, 17 und na cor amarelo ouro, 17 und
na cor azul, 17 und na cor maravilha, 17 und na cor
verde, 17 und na cor vermelho. \Unidade\102\4,55
306\Tinta para tecido glitter, 37ml, sendo 11 und na cor
amarela, 11 und na cor azul turquesa, 11 und na cor azul,
11 und na cor cobre, 11 und na cor cristal, 11 und na cor
ouro, 11 und na cor prata, 11 und na cor rose, 11 und na
cor verde esmeralda, 11 und na cor verde, 11und na cor
vermelha, 11 und na cor violeta. \Unidade\132\5,85
307\Tinta para tecido metalica, 37ml, sendo: 17 und na
cor amarelo, 17 und na cor azul inverno, 17 und na cor
azul mar, 17 und na cor azul, 17 und na cor branca, 17
und na cor cereja, 17 und na cor citrico, 17 und na cor
ouro, 17 und na cor fuchisia, 17 und na cor laranja, 17
und na cor lavanda, 17 und na cor lilás, 17 und na cor
magenta, 17 und na cor marfim, 17 und na cor marrom,
17 und na cor palha, 17 und na cor prata, 17 und na cor
preta, 17 und na cor rosa, 17 und na cor verde esmeralda,
17 und na cor verde musgo, 17 und na cor verde oliva,
17 und na cor verde, 17 und na cor vermelho fogo, 17
und na cor vermelho, 17 und na cor violeta, 17 und na
cor ouro. \Unidade\459\6,08
308\Tinta para tecido, fosca, 250 ml, à base de resina
acrílica, não tóxica, solúvel em água, resistente a
lavagens, sendo: 52 und na cor acqua marina, 52 und na
cor amarelo bebe, 52 und na cor amarelo cadmio, 52 und
na cor amarelo canario, 52 und na cor amarelo limão, 52
und na cor amarelo ouro, 52 und na cor amarelo pele, 52
und na cor azul bebe, 52 und na cor azul caribe, 52 und na
cor azul celeste, 52 und na cor azul celureo, 52 und na
cor cobalto, 52 und na cor azul inverno, 52 und na cor
azul mar, 52 und na cor azul marinho, 52 und na cor azul
petroleo, 52 und na cor azul turquesa, 52 und na cor azul
ultramar, 52 und na cor branca, 52 und na cor capuccino,
52 und na cor caramelo, 52 und na cor cenoura, 52 und
na cor cerâmica, 52 und na cor cinza lunar, 52 und na cor
clareador, 52 und na cor coral, 52 und na cor fuchsia, 52
und na cor goiaba queimada, 52 und na cor jacarandá, 52
und na cor laranja, 52 und na cor lavanda, 52 und na cor
lilás bebe, 52 und na cor lilas, 52 und na cor magenta, 52
und na cor marfim, 52 und na cor marrom, 52 und na cor
ocre ouro, 52 und na cor pessego, 52 und na cor preta,
52 und na cor purpura, 52 und na cor rosa bebe, 52 und
na cor rosa cha, 52 und na cor rosa ciclame, 52 und na
cor rosa escuro, 52 und na cor rosa, 52 und na cor
salmão bebe, 52 und na cor salmão, 52 und na cor sepia,
52 und na cor siena natural, 52 und na cor tangerina, 52
und na cor terra queimada, 52 und na cor verde abacate,
52 und na cor verde bandeira, 52 und na cor verde bebe,
52 und na cor verde folha, 52 und na cor verde glacial,
52 und na cor verde grama, 52 und na cor verde maçã,
52 und na cor verde musgo, 52 und na cor verde oliva,
52 und na cor verde pantano, 52 und na cor verde pinheiro,
52 und na cor verde pistache, 52 und na cor verde
veronese, 52 und na cor vermelho carmim, 52 und na
cor vermelho escarlate, 52 und na cor vermelho fogo, 52
und na cor vermelho queimado, 52 und na cor vermelho
tomate, 52 und na cor vermelho vivo, 52 und na cor
vinho, 52 und na cor violeta cobalto, 52 und na cor
violeta. \Unidade\3796\7,85
309\Tinta plástica, à base de resina de pva, atóxica,
com secagem rápida, com acabamento fosco aveludado,
250ml, sendo: 21 und na cor  amarelo bebe, 21 und na
cor amarelo cadmio, 21 und na cor amarelo gema, 21
und na cor amarelo limão, 21 und na cor amarelo ocre, 21
und na cor amarelo ouro, 21 und na cor amarelo pele, 21
und na cor amendoa, 21 und na cor areia, 21 und na cor
azul celeste, 21 und na cor azul celureo, 21 und na cor
azul country, 21 und na cor azul hortensia, 21 und na cor
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azul inverno, 21 und na cor azul mar, 21 und na cor azul
petroleo, 21 und na cor azul piscina, 21 und na cor azul
seco, 21 und na cor azul turquesa, 21 und na cor ultramar,
21 und na cor branca, 21 und na cor camurça, 21 und na
cor camurça queiamdo, 21 und na cor capuccino, 21 und
na cor castanho claro, 21 und na cor cerâmica clara, 21
und na cor cerâmica, 21 und na cor cereja, 21 und na cor
chocolate, 21 und na cor cinza lunar, 21 und na cor
concreto, 21 und na cor flamingo, 21 und na cor goiaba
queimada, 21 und na cor laranja escuro, 21 und na cor
laranja, 21 und na cor lavanda, 21 und na cor lilás, 21 und
na cor magenta, 21 und na cor marfim, 21 und na cor
marrom escuro, 21 und na cor marrom, 21 und na cor
ocre ouro, 21 und na cor palha, 21 und na cor preta, 21
und na cor romã, 21 und na cor rosa antigo, 21 und na cor
rosa bebe, 21 und na cor rosa cha, 21 und na cor rosa
ciclame, 21 und na cor rosa escuro, 21 und na cor saara,
21 und na cor salmão, 21 und na cor terracota, 21 und na
cor turquesa, 21 und na cor verde água, 21 und na cor
verde bandeira, 21 und na cor verde country, 21 und na
cor verde esmeralda, 21 und na cor verde folha, 21 und
na cor verde maçã, 21 und na cor verde musgo, 21 und
na cor verde oliva, 21 und na cor verde pistache, 21 und
na cor verde primavera, 21 und na cor verde vivo, 21
und na cor vermelho escarlate, 21 und na cor vermelho
vivo, 21 und na cor vermelho, 21 und na cor vinho, 21
und na cor violeta. \Unidade\1470\7,92
310\Tinta relevo dimensional brilhante, 35ml, sendo: 10
und na cor amarelo bebe, 10 und na cor amarelo ouro, 10
und na cor azul bebe, 10 und na cor azul celeste, 10 und
na cor azul turquesa, 10 und na cor branca, 10 und na cor
caramelo, 10 und na cor incolor, 10 und na cor laranja, 10
und na cor lilas bebe, 10 und na cor lilas, 10 und na cor
marrom, 10 und na cor preto, 10 und na cor rosa bebe, 10
und na cor rosa cha, 10 und na cor rosa fuchisia, 10 und
na cor sepia, 10 und na cor turquesa, 10 und na cor
verde abacate, 10 und na cor verde bebe, 10 und na cor
verde maçã, 10 und na cor verde musgo, 10 und na cor
vermelho fogo, 10 und na cor violeta cobalto.
\Unidade\240\5,95
311\Tinta relevo dimensional com glitter, 35ml, sendo:
10 und na cor amarelo, 10 und na cor azul turquesa, 10
und na cor azul, 10 und na cor cafezal, 10 und na cor
capuccino, 10 und na cor ceu estrelado, 10 und na cor
champagne, 10 und na cor cobre, 10 und na cor cristal,
10 und na cor ferrugem, 10 und na cor ouro, 10 und na
cor prata, 10 und na cor rosé, 10 und na verde cítrico, 10
und na cor verde esmeralda, 10 und na cor verde, 10 und
na cor vermelha, 10 und na cor violeta. \Unidade\180\5,85
312\Tinta relevo dimensional metalica, 35ml, sendo: 34
und na amarelo, 34 und na cor azul caribe, 34 und na cor
azul inverno, 34 und na cor azul tropical, 34 und na cor
azul, 34 und na cor baunilha, 34 und na cor branco
metalico, 34 und na cor bronze, 34 und na cor caramelo,
34 und na cor chocolate, 34 und na cor cobre, 34 und na
cor amarelo solar, 34 und na cor fuchisia, 34 und na cor
laranja, 34 und na cor lilas, 34 und na cor magenta, 34
und na cor marrom, 34 und na cor ouro velho, 34 und na
cor ouro, 34 und na cor prata, 34 und na cor preta, 34 und
na cor rosa antigo, 34 und na cor rosa cintilante, 34 und
na cor rosa, 34 und na cor verde folha, 34 und na cor
verde glacial, 34 und na cor verde kiwi, 34 und na cor
verde, 34 und na cor vermelho, 34 und na cor violeta.
\Unidade\1020\6,15
313\Tnt, tecido não tecido, tecido não texturizado, 1,40
m de largura, rolo com 100 metros, sendo: 15 rolos na
cor amarela, 15 rolos na cor azul claro, 05 rolos na cor
azul cobalto, 10 rolos na cor azul escuro, 06 rolos na cor
bege, 15 rolos na cor branca, 05 rolos na cor dourada, 13
rolos na cor laranja, 05 rolos na cor marrom, 04 rolos na
cor prata, 09 rolos na cor preta, 09 rolos na cor rosa, 03
rolos na cor na cor roxa, 15 rolos na cor verde claro, 10
rolos na cor verde escuro, 15 rolos na cor
vermelha\Unidade\154\122,15
314\Transferidor 360º, em plástico\Unidade\60\2,86
315\Transparência, formato a4, com tarja, 75 microns,
resolução de até 1200dpi, secagem rápida e controle de
tinta para evitar infiltrações, ideal para apresentações
em retro-projetor e artes gráficas, medindo 210x297mm,
pacote com 50 folhas\Pacote\10\59,95

COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
8\Aplicador de fita adesiva até 50mm. \Unidade\6\12,74
10\Apontador de lápis, manual, portátil, com 01 lâmina, em
material plástico rígido, com deposito. Embalagem: com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\8424\0,39
33\Bola de isopor, medindo 35 mm de diâmetro\
Unidade\300\0,24
34\Bola de isopor, medindo 50 mm de diâmetro
\Unidade\100\0,35

40\Caderno brochurão, 60 folhas, miolo off-set 56 g/m2,
capa off-set 120gr/m2, grampeado com 02 grampos,
arame galvanizado 0,55mm.\Unidade\8\2,82
42\Caderno de cartografia, universitário, espiral, com 48
folhas, capa em cartão duplex 230 g/m2, folhas internas
em papel off-set 63 g/m2, formato: 280 x
205mm\Unidade\10\6,68
43\Caderno de desenho, 48 folhas, espiral, capa e contra
capa em papel cartão duplex 600 g/m2. \Unidade\60\1,15
49\Caixa organizadora, larga, alta, com tampa,
dimensões: profundidade: 63,5cm, largura: 42,5cm e
altura: 30,7cm. \Unidade\5\20,99
55\Caneta esferográfica azul, pontão 5mm\
Unidade\180\0,85
56\Caneta esferográfica ponta fina, plástica, 8mm de
diam.de 140mm de comp\Unidade\300\0,58
67\Capa de pvc para encadernação, tamanho a4, cor
preta, embalagem com identificação do produto e
fabricante\Unidade\800\0,19
68\Capa de pvc para encadernação, tamanho a4,
transparente, embalagem com 100 und,  identificação
do produto e fabricante\Pacote\8\24,99
69\Capa de pvc para encadernação, tamanho ofício, cor
preta, embalagem com 100 und, identificação do produto
e fabricante\Pacote\4\25,02
70\Capa de pvc para encadernação, tamanho ofício,
transparente, embalagem com identificação do produto
e fabricante\Unidade\400\0,60
79\Clips niquelados para papel, nº 1 - 31mm, caixa com
100 und, conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\60\1,21
91\Cola instântanea, com frasco rígido, com longo bico
de aplicação, frasco com 05 gr. \Unidade\42\1,50
110\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
162 x 229mm com 80g/m2\Unidade\248\0,07
112\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
229 x 324mm, com 80g/m2\Unidade\5310\0,15
113\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
245 x 180mm, com 80g/m2.\Unidade\1500\0,30
114\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
265x360mm, com 80g/m2\Unidade\4840\0,18
115\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
280 x 200mm, gramatura 80g/m2\Unidade\500\0,10
118\Envelope, ofício, na cor branco, medindo
aproximadamente 114 x 229mm, com 75g/m2\
Unidade\360\0,26
119\Espátula extratora de grampos, em
latão\Unidade\166\0,75
120\Espiral de plástico para encadernação, com 09mm
\Unidade\100\0,05
121\Espiral de plástico para encadernação, com 12mm
\Unidade\100\0,07
122\Espiral de plástico para encadernação, com 14mm
\Unidade\100\0,07
123\Espiral de plástico para encadernação, com
17mm\Unidade\400\0,09
124\Espiral de plástico para encadernação, com 20mm
\Unidade\120\0,11
125\Espiral de plástico para encadernação, com
29mm\Unidade\216\0,26
126\Espiral de plástico para encadernação, com 33mm
\Unidade\192\0,44
127\Espiral de plástico para encadernação, com
40mm\Unidade\126\0,52
128\Espiral de plástico para encadernação, com
07mm\Unidade\100\0,03
130\Estilete estreito, grande, com lâmina de aço, com
empunhadura anatômica\Unidade\126\0,50
133\Etiqueta auto adesiva, tamanho 33,9cmx101,6mm,
fl com 10 unidades\Caixa\1\9,45
142\Fita adesiva transparente, 12mm x 10 m. Obs: tipo
durex\Unidade\138\0,85
156\Furador artesanal, tamanho max, sendo: 02 und no
formato de coração, 02 und no formato de estrela, 02
und no formato de flor, 02 und no formato de lua.
\Unidade\8\5,28
170\Grampo para grampeador, metálico, 23/13mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\18\3,28
176\Lapiseira, 0,7mm, com grip estriado. \Unidade\30\5,18
186\Mina para lapiseira grafite 0,7mm, com 12
minas\Unidade\40\1,88
196\Papel almaço, pautado, folha dupla branca, formato
2xa4, pacote com 400 folhas\Pacote\1\25,31
204\Papel carbono, resistente, excelente capacidade de
reprodução, tamanho ofício, dimensões 220 x 330mm,
na cor preta. Embalagem:  100 unidades, com
identificação do produto e fabricante.\Caixa\3\50,99
214\Papel de seda, 18 g/m2, 48 x 60 cm, tinta a base de
água, não tóxico, sendo: 160 fls na cor amarela, 160 fls

na cor azul claro, 160 fls na cor azul escuro, 160 fls na
cor branca, 140 fls na cor laranja, 140 fls na cor lilas,160
fls na cor marrom, 160 fls na cor preta, 160 fls na cor
rosa, 160 fls na cor verde claro, 160 fls na cor verde
escuro, 160 fls na cor vermelha, 180 fls estampados
com desenhos abstratos\Unidade\2060\0,08
216\Papel fantasia,  sendo: 32 fls na cor azul claro, 37
fls na cor marrom e 37 fls na cor vermelha\
Unidade\106\0,67
223\Papel manilha, folha medindo aproximadamente 80
m x 100 cm\Unidade\180\0,26
226\Papel monolucido, 80g, kraft ouro,
66x96\Unidade\100\0,90
232\Papel poliester, formato a4, pct com 50 und. Obs:
marca canson, papel para arte final de serigrafia\
Pacote\8\3,15
242\Pasta documento em pvc, com abas e elástico,
dimensões 350 x 250 x 40 mm, cor azul translúcido.
Embalagem:  10 unidades, com identificação do produto
e fabricante;\Pacote\50\3,17
245\Pasta para arquivo de formulário 132 colunas;\
Unidade\10\7,60
246\Pasta para arquivo de formulário 80 colunas;\
Unidade\5\6,99
258\Pincel atômico com ponta de feltro e tinta de solvente
resiste a água, na cor azul, com identificação do produto
e fabricante.\Unidade\12\1,59
261\Placa de isopor, medindo 1cmx100cmx50cm\
Unidade\20\1,08
262\Placa de isopor, medindo 2cmx100cmx50cm\
Unidade\30\1,92
264\Plástico para encapar, na cor incolor, em polipropileno,
formato 45cm largura x 02 metros de comprimento\
Unidade\24\2,80
265\Plástico para encapar, na cor xadrez vermelho, em
polipropileno, formato 45cm largura x 02 metros de
comprimento\Unidade\95\1,71
280\Regua, poliestireno, 60 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\56\1,66
289\Tesoura para picotar, com pontas arredondadas e
lâminas de aço inox próprias para picotar.
\Unidade\10\5,42
290\Tesoura para picotar, corte z, aço forjado, cabos
esmaltados, lâminas oxidadas. \Unidade\10\5,48
291\Tesoura para picotar, resistente e de fácil manuseio,
cabo ergonômico, 13,5cm, ref. 2412/ 302. \Unidade\10\13,86
292\Tesoura para picotar, resistente e de fácil manuseio,
cabo ergonômico, 14cm, ref. 2412/ 301. \Unidade\10\8,65
300\Tinta nankim, na cor preta, frasco com 20ml,
resistente à água quando seca e excelente adesão às
superfícies, pode ser diluída em água destilada.
\Unidade\12\1,92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32104/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (produtos
cirúrgicos, de procedimentos e de uso veterinário) –
como: cloridrato xilanzina 25 – 10ml, epinefrina – ampola,
cetamina (cloridrato – 50 ml,...) para atender ao programa
de saúde e bem estar animal realizado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Tavares & Bersot Comércio e
Serviços Veterinários Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Cloridrato Xilanzina 25 - 10 ml\Xilasin\Unid\120\17,20
2\Cetamina (cloridrato) – 50 ml\Cetamin\Unid\120\111,45
3\Benzilpenicilina procaína 20.000.000UI – 50
ml\Espes\Unid\10\42,90
4\Cloreto Potássico - Blister\Isofar\Unid\50\0,83
5\Sulfato de Atropina – ampola 10 ml\Isofar\Unid\10\5,20
6\Epinefrina - ampola\Isofar\Unid\10\3,05
7\Dipirona Sódica inj 2 ml - ampola\Isofar\Unid\50\1,15
8\Conjunto colar elizabetano - jogo\R.M\Unid\2\75,40
9\Saco de Lixo – 100 litros - und\Discapel\Unid\100\0,90
10\Desinfetante bactericida c/ quaternário amônia 80% -
vidro 500 ml\Histeril\Unid\10\33,70
11\Sulfadiazina + Alumínio + DDVP – frasco 500
ml\Konig\Caixa\50\37,70
12\Algodão hidrófilo – rolo 500 Gr\Cremer\Pct\10\17,45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6271/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios
(abacaxi, açúcar, biscoito,...) para serem oferecidos aos
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participantes dos cursos e reuniões realizados pela
Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Direct Sales Distribuidora de
Alimentos Ltda EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Abacaxi, com peso aproximado de 1,5kg, a
unidade.\Ceasa\Kg\480\1,76
2\Açúcar refinado especial, acondicionado em embalagem
com as características do produto.\Neve\Kg\720\1,96
3\Banana d’água,extra, com peso médio de 140g,
contendo o Kg, no mínimo 07
unidades.\Ceasa\Kg\480\0,95
4\Biscoito doce, tipo RECHEADO, diversos sabores,
acondicionado em embalagem com no mínimo 160g.
\Adria\Unid\2.400\1,86
5\Biscoito salgado, tipo CREAM-CRACKER,
acondicionado em embalagem com no mínimo
200g.\Adria\Unid\2.400\1,28
6\Canela em pó, acondicionado em embalagem original
com no mínimo 10g.\Chinezinho\Unid\480\0,42
7\Chocolate em pó, solúvel, com no mínimo 32% de
cacau, acondicionado em embalagem com 500g,
contendo a descrição das características do produto.
\Apti\Unid\480\8,02
8\Coco ralado, desidratado, extra branco, acondicionado
em embalagem metalizada com 100g, contendo a
descrição das características do produto.
\Apti\Unid\960\2,03
9\Farinha de trigo, especial, acondicionada em
embalagem com 1kg, contendo a descrição das
características do produto. \buquê\Unid\480\1,57
10\Fermento químico, em pó, acondicionado em lata
com 100g.\Royal\Unid\480\1,55
11\Fubá de milho, extra, de 1ª qualidade, acondicionado
em embalagem com 1kg contendo a descrição das
características do produto. \Rosa\Unid\480\1,15
12\Geléia de fruta, nos sabores uva e morango, sendo
240 de cada, acondicionada em embalagem com no mín.
230g \Italianinho\Unid\480\3,39
13\Leite condensado, acondicionado em embalagem com
no mínimo 395g. \Marajoa\Unid\480\2,33
14\Leite natural, esterilizado, integral, sem aditivos e
conservantes, acondicionado em embalagem tipo “tetra
pack” com 1 litro.\Godam\Unid\480\1,88
15\Limão taiti, com peso médio de 80g, contendo o Kg,
no mínimo, 12 unidades.\Ceasa\Kg\60\1,40
16\Margarina vegetal, cremosa, com sal, contendo de 60
a 95% de teor de lipídios, acondicionada em embalagem
com 500g. \Delícia\Unid\480\2,88
17\Óleo de soja, refinado, acondicionado em embalagem
plástica com 900ml. \Leve\Unid\24\2,65
18\Ovo de galinha, extra, branco, acondicionado em caixa
com 30 dúzias. \Catayama\Dúzia\300\2,09
19\Patê de frango e presunto, acondicionado em
embalagem com no mínimo 130g, sendo 240 de
cada.\Oderiche\Unid\480\1,44
20\Requeilão cremoso, acondicionado em copo com no
mínimo 220g. \Bialine\Unid\480\2,47
21\Sal, tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das
características do produto. \Rosa\Unid\24\0,86
22\Suco de caju, natural, integral, acondicionado em
embalagem com 500ml. \Sodré\Unid\1.200\1,61
23\Suco de maracujá, natural, integral, acondicionado
em embalagem com 500ml. \miagra\Unid\1.200\3,43

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6404/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de limpeza (desinfetante,
balde plástico, flanela...) para atender às necessidades
do Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Água sanitária, teor cloro ativo mínimo 2,0 %, micro
filtrada, sem perfume, embalagem em pvc, capacidade
de 1 litro, com identificação do produto, fabricante e
responsável técnico, com notificação anvisa/ms
;\Frasco\2.504\0,95
2\Alcool 90°, embalagem em pvc, capacidade de 1 litro,
com identificação do produto, fabricante e responsável

técnico, com certificado inmetro;\Frasco\1.623\3,30
3\Alcool em gel, etílico hidratado, 46°, certificado inmetro,
500g;\Frasco\1.624\4,05
4\Balde plástico, rígido, resistente a impacto, sem tampa,
alça lateral plástica, capacidade 15 litros, etiqueta de
identificação do produto e fabricante;\Unid\203\6,98
5\Cera liquida, base de cera de carnaúba, incolor, auto-
brilho, perfumada, com notificação anvisa/ms, frasco
plástico 750 ml;\Frasco\1.248\7,51
6\Cesto de lixo cilíndrico, confeccionado em fórmica,
sem tampa, medindo aproximadamente 25x22 cm,
etiqueta de identificação do produto e
fabricante;\Unid\73\23,95
8\Copo descartável 200 ml, confeccionado com resina
termoplástica branca, qualidade homogenia, isentos de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas, que atenda a norma de
qualidade da abnt (nbr 14865/02), acondicionado em
embalagem plástica, com 100 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Pct\8.269\2,85
9\Copo descartável 50 ml, confeccionado com resina
termoplástica branca, qualidade homogenia, isentos de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas, que atenda a norma de
qualidade da abnt (nbr 14865/02), acondicionado em
embalagem plástica, com 100 unidades, identificação
do produto e fabricante;\Pct\2.993\1,75
10\Desinfetante, com extrato de pinho, para uso geral,
ação bactericida e germicida, embalagem em pvc,
capacidade de 500 ml, com identificação do produto,
fabricante e responsável técnico, notificação anvisa/
ms. Composição: ingrediente ativo, conservante,
emulsificante, sequestrante, corretores de ph, solvente,
corante e água;\Frasco\3.544\2,75
11\Desodorante sanitário, pedra formato meia
circunferência, com suporte, acondicionado com proteção
plástica, em caixa, 40 g, com identificação do produto e
fabricante. Composição: paradiclorobenzeno, essência
e corante;\Unid\2.228\1,56
12\Detergente liquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, sequestrante,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante, perfume
e água, embalagem em pvc, capacidade 500 ml com
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Frasco\4.473\0,62
13\Detergente líquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, seqüestraste,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante, perfume
e água, embalagem em pvc, capacidade 20 litros com
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Galão\16\187,10
18\Filtro coador de café, descartável, nº 103, caixa com
40 unidades;\Caixa\196\4,35
19\Flanela, limpeza geral, tamanho 30x40 cm, com
acabamento em overlock, etiqueta de identificação do
produto e fabricante;\Unid\1.118\1,55
20\Fósforo, clorato de potássio e aglutinantes,
embalagem com 10 caixas contendo 40 fósforos,
identificação do produto e fabricante;\Pct\626\1,89
21\Limpa vidros, com notificação anvisa/ms, 500
ml;\Frasco\1.060\4,50
22\Lustra moveis brilho seco, aroma lavanda, com
notificação anvisa/ms, 200 ml;\Frasco\946\3,35
25\Pano de copa, 100% algodão, alvejado, com bordado
nas laterais, tamanho mínimo 70 x 40
cm;\Unid\1.175\2,99
26\Papel toalha crepado, interfolhado, branco, 100%
celulose virgem, alta absorção, 2 dobras, embalagem de
5  fardos de 250fls cada, com  identificação do produto
e fabricante;\Pct\8.544\8,96
27\Papel sanitário, folha dupla, branco, neutro, picotado
e gofrado, produzido com 100% celulose virgem não
reciclada, tecnologia microdeco, rolo 0,10 x 30 m,
embalagem com 04 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\10.934\3,45
28\Pasta para limpeza geral, aplicação a seco.
Composição: sabão de coco, tensoativo aniônico,
carboidrato, quatzo, corante, óleo de eucalipto e água,
embalagem plástica 500 g, identificação do produto e
fabricante;\Pote\304\3,80
29\Rodo em madeira, 40 cm de largura, borracha dupla,
cabo tamanho mínimo 1,50 m, etiqueta com identificação
do produto e fabricante;\Unid\133\7,15
31\Sabão em pó, remoção de manchas em tecidos, em
máquinas de lavanderia, composto de alquil benzeno,
sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sódio,
carboxilmetilcelulose sódica, eliminador bactericida de
germes, fungos e vírus, com pigmento azul, perfume e
água. Embalagem: caixa de 500 g, contendo fórmula,
data de fabricação e validade, notificação anvisa/
ms;\Unid\1.400\1,45
33\Sabonete sólido 90 g, retangular, composição: sais
de sódicos de ácidos graxos, hidróxido de sódio, glicerina,
cloreto de sódio, formadeído e detato tetrasódico,

fragrância, água e corante, biodegradável. Embalagem:
individual com identificação do produto e fabricante,
notificação inmetro;\Unid\1.560\1,22
34\Saco para chão, alvejado, 100% algodão, para limpeza,
tamanho mínimo 66 x 42 cm;\Unid\2.136\2,82
35\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 200 litros, embalagem com 05 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\300\12,40
37\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 40 litros, embalagem com 10 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\300\7,69
38\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 30 litros, embalagem com 10 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\6.104\5,60
39\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 15 litros, embalagem com 20 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\1.380\4,75
40\Saponáceo em pó, composição: tensoativo aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência.
Biodegradável, embalagem plástica com 300 g,
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Unid\360\1,86
41\Vassoura de pêlo sintético, largura mínima de 35 cm,
cabo plastificado no mínimo de 1,50 m, etiqueta de
identificação do produto e fabricante;\Unid\111\9,45
42\Vassoura de piaçava, nº 05, base mínima de 30 cm,
envolvida em chapa metálica contendo identificação do produto
e fabricante, cabo mínimo de 1,50 metros;\Unid\294\8,78

COMPROMITENTE: Mônica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
7\Cloro líquido, embalagem em pvc, capacidade de 5
litros, com identificação do produto, fabricante e
responsável técnico, com notificação anvisa/ms
;\Galão\100\6,60
14\Esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza
em geral. Embalagem: pacote com 8 unidades, peso
liquido não inferior a 60 gramas, com  identificação do
produto e fabricante;\Pct\245\0,86
15\Escova, limpeza geral, cerdas de nylon, cepa plástica,
tamanho 130x65mm, etiqueta com identificação do
produto e fabricante;\Unid\244\2,18
16\Esponja, dupla face, com bactericida, poliuretano e
fibra sintética, em material abrasivo tamanho 110 x 75 x
25 mm, em embalagem plástica individual, com
identificação do produto e fabricante;\Unid\1.130\0,42
17\Filtro coador de café, descartável, nº 102, caixa com
40 unidades;\Caixa\154\3,97
23\Luvas de látex forrada e internamente aveludadas
para limpeza, em pacotes com par;\Unid\110\3,90
24\Pá galvanizada para lixo, largura mínima 20 cm, com
cabo metálico tamanho mínimo 16 cm;\Unid\106\3,50
30\Sabão de coco, barra 200 g, embalagem plástica
individual, notificação anvisa/ms;\Unid\500\1,18
32\Sabão neutro, barra 200 g, embalagem plástica
individual, notificação anvisa/ms;\Unid\563\1,20
43\Vassoura plástica para vaso sanitário com
suporte.\Unid\82\4,45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21976/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Prestação de serviço de transporte, para
deslocamento de alunos, bandas coral, coordenação...
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: ESX Rio das Ostras Transporte e
Turismo Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\ÔNIBUS URBANO\Diárias/Viagens\250\465,00
02\ÔNIBUS RODOVIÁRIO\KM\18.290\4,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34846/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Aquisição de projetores multimídia, com
solução interativa, para melhor apresentação e diniamismo
nos cursos da Secretaria Municipal de Educação e salas
de aula das Unidades Escolares de Ensino Fundamental
da Rede Municipal.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Straick Centro de Treinamento e
Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\PROJETOR MULTIMÍDIA COM SOLUÇÃO
INTERATIVA: Sistema de Projeção: 3LCD; Contraste
mínimo de 500:1 Projeção 80 polegadas no formato Wide
(16:9 ou 16:10) a no máximo 70 centímetros de distância
da área projetada; Sistema de lente para projeções a
Ultra Curta Distância com finalidade de eliminar sombras
na imagem e luz no rosto do apresentador. Brilho: 2500
ANSI Lumens ou superior. Durabilidade de Lâmpada:
mínimo de 3.500 horas (em modo econômico) Resolução:
500 linhas de TV (vídeo) e 1024 x 768 pixels (nativa) ou
superior. Deverá suportar no mínimo a resolução do
sinal de entrada de WXGA (1280 x 800); Deverá possuir
entrada para computador padrão VGA Deverá possuir
entrada de vídeo composto, S-video e vídeo componente
Sinais de entrada: NTSC/SECAM/PAL, HDTV: 480i, 480p,
720p, 1080i; Peso: menor que 7Kg; Voltagem: Bivolt
Automático; Controle Remoto; Deverá possuir entrada
de rede padrão RJ-45; - Menu em Português.\
UNID.\100\R$ 10.069,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33225/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO:Prestar serviço de Buffet para atender aos
diversos eventos das Unidades Escolares e Secretaria
Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Risole de camarão, tamanho festa\Unidade\18.000\0,50
2\Coxinha, tamanho festa\Unidade\18.000\0,50
3\Quibe, tamanho festa\Unidade\18.000\0,50
4\Folhado de bacon, tamanho festa\Unidade\18.000\0,50
5\Empadinha de frango e camarão, tamanho
festa\Unidade\18.000\0,50
6\Pastel de forno de frango, tamanho festa\
Unidade\18.000\0,50
7\Bolinhas de queijo, tamanho festa\Unidade\18.000\0,50
8\Bolo laranja, chocolate comum\Kg\70\10,00
9\Bolo confeitado de frutas\Kg\100\10,00
10\Torta salgada\Kg\140\10,00
11\Refrigerante: diversos , copo de 200ml \Unidade
\27.000\0,80
12\Suco de laranja, uva, pêssego, copo de 200ml\
Unidade\19.500\0,80
13\Água com gás, copo de 200ml\Unidade\3.750\0,50
14\Água sem gás, copo de 200ml\Unidade\6.000\0,50
15\Maça nacional\Kg\90\2,19
16\Uva rubi\Kg\90\5,50
17\Mamão papaya\Kg\90\2,50
18\Banana prata\Kg\90\2,03
19\Melão\Kg\90\1,12
20\Leite natural, copo de 200ml\Unidade\6.000\0,80
21\Leite com chocolate, copo de 200ml\Unidade
\3.000\0,90
22\Café, copo de 50ml\Unidade\6.000\0,50
23\Biscoito doce(nata, laranja, chocolate e
polvilho)\Kg\97\15,00
24\Biscoito salgado diversos\Kg\97\14,00
25\Pão francês\Kg\13,5\5,00
26\Torrada salgada, pacote de 500gr\Pacote\75\3,00
27\Brioche\Kg\13,5\17,00
28\Queijo prato\Kg\75\14,00
29\Queijo minas\Kg\75\10,30
30\Presunto\Kg\75\8,01
31\Requeijão, copo de 220g\Unidade\75\2,53
32\Geléia de uva e morango, pote de 200g\Unidade\ 300\3,38
33\Copo descartável 200ml\Unidade\12.000\0,03
34\Copo descartável 50ml\Unidade\12.000\0,02
35\Prato descartável (sobremesa)\Unidade\12.000\0,08
36\Colher descartável (chá)\Unidade\12.000\0,05
37\Garfo descartável (sobremesa)\Unidade\12.000\0,05
38\Guardanapo de papel 22x23cm\Unidade\12.000\0,04
39\Garçom Uniformizado\Unidade\90\100,00
40\ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS: Mesa com
cadeira, toalhas, bolas, flores do campo, avencão e
vasos pequenos nas mesas.\Unidade\5\2.200,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3939/2012

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e
Tecnologia
OBJETO: Aquisição de antena tsunami e rádio tsunami
de acordo com o Decreto Municipal Nº 135/2006 e antena
e acces point para atender as necessidades de toda
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras através da
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Hard Solution Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Antena Omnidirecional - 2,4GHz 7dBi interna SMA-M,
Garantia de 1 (um) ano, conforme padrão do fabricante;\
Unidade\50\170,00
2\Antena Direcional Disco - 5.4GHz 28dBi, Garantia de 1
(um) ano, conforme padrão do fabricante;\ Unidade
\4\1.370,00
3\Antena Setorial - 2.4 GHz 17 dBi 90°  conector N
fêmea, Garantia de 1 (um) ano, conforme padrão do
fabricante;\Unidade\10\1.000,00
14\Acces Point tipo CPE 12dbi (ambiente outdoor)
conforme especificação na proposta de preço.
\Unidade\20\430,00
15\Access Point tipo CPE 24dbi (ambiente outdoor)
conforme especificação na proposta de preço.
\Unidade\20\410,00
16\Access Point(AP)  conforme especificação na
proposta de preço.\Unidade\200\380,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32072/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de material diverso de higiene
(algodão hidrófilo, atadura de crepe, escova dental, fralda
descartável,...), que atenderão as necessidades das
Creches Municipais em 2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
13\Fralda, descartável, infantil, tamanho m de 5 ate10 kg,
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta
de substâncias alergênica, dermatologicamente testado,
sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro
tipo de defeito, ilustrada com motivos infantis, de formato
cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e anti-retorno,
de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar
vazamentos, com flocos de gel super absorventes de
capacidade mínima para absorção de 30 ml de liquido por
grama de gel, camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme,
livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,
perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero superabsorvente,
filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de
fibras de polipropileno, adesivos e elásticos. Revestimento
externo confeccionado em plástico de polietileno com
espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de
faixa multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo tnt
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em  embalagem plástica original
do fabricante resistente de forma a manter a integridade do
produto até o momento do uso. As embalagens deverão
trazer estampadas o seguinte: instruções de uso,
procedência de fabricação; nome comercial; conteúdo
qualitativo e quantitativo; dimensões; data de fabricação/
validade; nº do lote; condição ou nº do registro no ministério
da saúde e demais informações constantes da lei 8078/90
(código de defesa do consumidor). Obs: a quantidade mínima
por embalagem deverá ser informada em observação à
parte, na proposta, por ocasião da aquisição e o participante
do certame deverá levar amostra.\Unidade\46.464\0,26
17\Loção hidratante, pediátrico, a base de uréia a 3%,
uso externo. Embalagem: frasco com 150ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses
e registro no ministério da saúde. Tipo ureadin ou
similar.\Unidade\545\8,00
21\Pomada, uso tópico, oxido de zinco 150mg + vit. A
5.000ui + vit. D 900ui, acondicionada em tubo plástico

com 90g. Embalagem individual devendo estar impresso
os dados de identificação, procedência, data de fabricação
e validade. Apresentar registro dos produtos na anvisa e
certificado de boas práticas, fabricação e controle - cbpfc
do fabricante conforme resolução anvisa nº 460/99. Ref.:
hipoglos ou similar.\Unidade\1.089\10,00
22\Shampoo infantil (crianças de 0 a 3 anos), para todos
os tipos de cabelo, fórmula suave para uso diário, ph
balanceado, sem alcool, sem corantes, com extrato de
camomila e aloe vera, dermatológicamente e
oftalmologicamente testado, não irrita os olhos e a pele.
Embalagem: frasco com no mínimo 200ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses e
registro no ministério da saúde. Tipo huggies ou similar.
\Unidade\557\4,22
29\Fronha, 100% algodão, tamanho 0,50x0,70cm, nas
cores: branca e bege. Tipo santista, teka ou similar.\
Unidade\1.364\4,56
32\Toalha de banho infantil, com capuz, 100% algodão,
extra macio, com forro de toalha fralda, dimensões
aproximada ,090x0,70. Tipo inconfral ou similar.\
Unidade\1.364\10,41
34\Travesseiro infantil, tamanho 30 x 40 cm, enchimento
100% poliéster e capa em percal 180 fios, 100% algodão.
Tipo zelo ou similar.\Unidade\682\16,00
44\Sabão de coco em barra, com peso de 20g, pacote
com 5 unidades.\Unidade\823\4,70
45\Sabão em pó  de 1ª qualidade, biodegradável, caixa
com 1kg.\Unidade\823\2,95

COMPROMITENTE: E. Zacarias do Nascimento
Empreendimentos e Serviços ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Algodão hidrófilo, 100% algodão, branco,
alvejado,isento de impurezas, inodoro e insípido, em
bolas. Embalagem: pacote com 50g, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterelização, prazo de validade não superior a 6 meses,
e registro no ministério da saúde. Tipo cremer, apolo,
york ou similar.\Unidade\702\1,16
4\Curativo adesivo transparente, modelo tradicional,
resistente a água, impregnado com agente antimicrobiano,
dimensões 1,6cmx5,7cm, embalados individualmente.
Composição: filme termoplástico adesivado, fibras
sintéticas e rede de politileno. Embalagem: caixa com 40
unidades. Na embalagem deverá constar  identificação,
tipo de esterelização, procedência, data de fabricação, prazo
de validade não superior à 6 meses e registro no ministério
da saúde. Tipo band-aid ou similar.\ Unidade\678\4,61
8\Esponja para banho; dermatologicamente testada;
colorida; dupla face/cor (limpeza+massagem e tonificação
da pele); em espuma de poliuretano, fibra sintética, resina
sintética e mineral, dimensões aproximadas:
12,7x7x2,3cm.embalagem, devendo estar impresso os
dados de identificação, procedência, data de fabricação
e validade. Tipo ponjita ou similar.\Unidade\678\2,32
9\Fio dental tradicional, polipropileno com cobertura de
cera de abelha, resistente ao rompimento e des-
fiamento.embalagem: caixa plástica com tampa, com
50 metros de fio, contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade não superior à 6 meses, e registro no ministério
da saúde. Tipo colgate ou similar.\Unidade\339\1,78
11\Gel dental, com no mínimo 1100 ppm de flúor, para uso
infantil, ação bacteriana, não abrasivo, sabor tutti-
frutti.embalagem: bisnaga com 90g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade não superior a 6 meses e
registro no ministério da saúde. Tipo colgate ou
similar.\Unidade\847\2,76
19\Pente para cabelo, corpo e dentes em material plástico
resistente e flexível, dentes espaçados com
aproximadamente 3cm de altura, com pontas
arredondadas, que possibilitem pentear e desembaraçar
os cabelos sem machucar o couro cabeludo, atóxico,
com aproximadamente 20cm de comprimento.
Embalagem individual, devendo estar impresso os dados
de identificação, procedência, data de fabricação e
validade. Tipo ricca ou similar.\Unidade\99\4,05
25\Tesoura de unhas 3 1/2", corte reto, em aço inoxidável,
comprimento 9cm. Embalagem individual com dados de
identificação do produto e marca do fabricante. Tipo
mundial ou similar.\Unidade\50\6,94
28\Colchonete revestido em bagum (malha de poliéster,
recoberto com camada de plástico reforçado, com
durabilidade, toque macio e suave), tipo napa, com zíper
impermeável, densidade, dimensões aproximadas:
(cxlxe) 1,3x0,60x0,05.\Unidade\682\39,20

COMPROMITENTE: Distribuidora Hospitalar Consumed
Minas Ltda
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DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Compressa de gaze hidrófila, dimensões aproximadas
7,5x7,5cm, com 8 dobras, descartável, 100% algodão
em tecido tipo tela, confeccionada com 13 fios por cm2,
alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante,
com acabamento lateral para evitar o desfiamento.
Embalagem com no mínimo 10 unidades, contendo
impressos dados de identificação, tipo de esterelização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade não
superior à 6 meses e registro no ministério da saúde.
Tipo cremer ou similar.\Unidade\678\0,32
12\Haste flexível de polipropileno com pontas de algodão
100% puro e com tratamento antigerme.embalagem: caixa
com 75 unidades, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
não superior a 6 meses e registro no ministério da saúde.
Tipo johnson & johnson, cremer ou similar.\
Unidade\411\0,80
16\Lenço umedecido, dimensões aproximadas de
18,5cmx16cm, descartável, classificado como tnt,
(tecido não tecido), para higiene infantil, resistente, sem
alcool e com aloe vera, embalagem: pacote com tampa
flip top, com no mínimo 48 lenços, com data de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses e
registro no ministério da saúde. Tipo huggies ou
similar.\Unidade\4.114\1,63
18\Luva, de procedimento, em látex natural, descartável,
anatômicas, não estéreis, ambidestra, textura uniforme,
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente
a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha,
espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó
bioabsorvivel, tamanho g, com ca e lote impressos no
punho. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo
externamente os dados de identificação, procedência,
data de fabricação prazo de validade, registro no ministério
da saúde. Ref.: descarpack ou similar.\Caixa\40\13,13
23\Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9 %.
Embalagem: frasco com 500ml, com os dados de
identificação, procedência, data de fabricação e validade.
Apresentar registro dos produtos na anvisa e certificado
de boas práticas, fabricação e controle - cbpfc do
fabricante conforme resolução anvisa nº 460/99. Ref.:
glicolabor ou similar\Unidade\253\1,43
30\Lençol de solteiro sem elástico, de malha 100%
algodão, tamanho 1,40x2,25cm. Estampas variadas. Tipo
santista, teka ou similar.\Unidade\1.364\15,89
33\Toalha de mão, 100% algodão, cores variadas,
dimensões aproximadas 0,23c0,37cm. Tipo teka ou
similar\Unidade\682\1,60
38\Álcool etílico, hidratado em gel, mínimo de 65% inpn,
incolor, odor característico, com registro ou notificação
da anvisa/ms, frasco de 500ml, contendo informações,
advertências, nº lote, data de fabricação e prazo de
validade não superior à 6 meses.\Unidade\702\2,43

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28358/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Fornecimento de materiais (colchão escolar,
peso de ferro, placar eletrônico....) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Soccer Esporte Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Colchão Escolar - conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\760,50
2\Colchão Escolar de apoio para saltos – conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\2\1.400,00
3\Colchão Gordo – Medidas: 3 (C) x 1,9 (L) x 0,3 (A) m.
conforme descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\4\3.765,40
4\Colchão Sarneige – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\670,00
5\Material para pré-escolar (gym-baby): conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\9\8.400,00
6\Molas para Mini-tramp – Molas aprovadas e testadas
no teste de tração compatível ao aparelho.\Und\10\51,55
7\Molas para Trampolim Acrobático - Molas aprovadas e
testadas no teste de tração compatível ao
aparelho.\Und\30\52,55
8\Pista de corrida de salto – Em borracha siliconizada e
carpete em toda superfície: 20m X 70cm X
3cm.\Und\2\13.720,00
9\Placas de Etafon importado – Com 4m X 1m X 5cm,
forração impermeável e articulada com velcro.\
Und\4\2.800,00

10\Lona de Salto para Duplo Mini-trampolim – Trançada
com fita de 12mm de largura.\Und\1\3.065,00
11\Lona de Salto para Mini-trampolim – Trançada com
fita de 12mm de largura.\Und\1\460,00
12\Lona de Salto para trampolim acrobático semi-oficial
– Lona vinílica ou nylon.\Und\1\4.650,00
13\Molas para Pista Acrobática – Molas aprovadas no
teste de tração compatível com o aparelho.\Und\10\26,00
14\Colchão Modular – 2 x 1 x 0,6m. Espuma revestida
com lona vinílica de alta resistência, com zíper e área
lateral para escape de ar.\Und\1\1.110,00
15\Colchão Escolar 8cm – 1,90 x 1,20 x 0,08m –
densidade 28 – revestido com lona vinílica.\Und\2\560,00
16\Colchão Escolar 6cm – 1,90 x 1,20 x 0,06m –
densidade 23 – revestido com lona vinílica.\Und\2\409,00
17\Extrator de Molas – Utilizado para facilitar a retirada
e/ou colocação das molas na estrutura metálica dos
aparelhos de trampolinismo.\Und\2\79,00
18\Magnésio – Embalagem econômica de 5 Kg; Indicado
para as mãos e os pés, foi elaborado e testado para
absorver o suor do atleta, melhorando sua aderência ao
aparelho.\Und\3\217,00
19\Bola GR Oficial Adulta laranja cítrica - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
20\Bola GR Oficial Adulta prata  - conforme descrição na
Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
21\Bola GR Oficial Adulta Amarela Cítrica  - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
22\Bola GR Oficial Adulta Vermelha  - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
23\Bola GR Oficial Infantil laranja cítrica - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
24\Bola GR Oficial Infantil Prata - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03. \Und\5\108,00
25\Bola GR Oficial Infantil Amarela - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
26\Bola GR Oficial Infantil Vermelha - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
27\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor pink.\Und\10\64,40
28\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor laranja
cítrica.\Und\5\64,40
29\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor amarela.\
Und\5\64,40
30\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor lilás.\Und\5\64,40
31\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor preta.\Und\5\64,40
32\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
pink.\Und\10\52,85
33\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
laranja.\Und\5\52,85
34\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
amarela.\Und\10\52,85
35\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor dourada ou
verde-limão.\Und\5\52,85
36\Estilete em Fibra Oficial Infantil conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\50\95,75
37\Estilete em Madeira c/ girador - Com 50 cm de
comprimento. Girador com alfinete, usado para acoplar
o estilete na fita de ginástica rítmica. \Und\40\64,85
38\Estilete em Fibra Oficial Adulto conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\25\88,40
39\Girador do Estilete – Kit com 3 unidades (giradores
com alfinete).\Und\30\23,60
40\Corda GR Oficial 3,20 m salmão - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\48,00
41\Corda GR Oficial 3,20 m rosa - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\10\48,00
42\Corda GR Oficial 3,20 m preta - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\10\48,00
43\Arco Oficial Adulto branco e vermelho - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\55,00
44\Arco Oficial Infantil branco e vermelho – conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\50,00
45\Maça Oficial em PVC Adulto – conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\140,00
46\Maça Escolar em PVC Adulto – conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\140,00
47\Bolsa Equipe Arco  - Bolsa específica para transporte
de até 10 arcos tamanho adulto.\Und\2\180,00
48\Bolsa Equipe Bola – Bolsa específica para o transporte
de até 6 bolas de GR tamanho adulto.\Und\2\118,00
49\Bolsa Kit GR Adulo – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\145,00
50\Bolsa Kit GR Infantil – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\135,00
51\Tapete para ginástica rítmica – conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Un\1\46.685,00
52\Colchão para saltos de espuma de alta densidade,
revestido com lona de alta resistência e impermeável,
medindo: 3,00 x 2,00 x 0,30. \Und\1\3.340,00
53\Bloco de partida de aço/PVC, indicado para
treinamento, com armação rígida de aço e apoios de
plástico PVC, apropriado para todas as
pistas.\Und\1\330,00
54\Pelota de couro 250g aferida para iniciação, feito de

couro natural legítimo, com diâmetro aproximado de 6,5
cm, podendo ser usado em ginásio/pisos
rígidos.\Und\1\94,00
55\Cinto de tração – dois cintos ajustáveis com velcro
conectados por argolas de aço em fita de segurança de
3 metros de comprimento.\Und\1\170,00
56\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 41'.\Un\10\275,65
57\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 40'.\Un\10\275,65
58\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 39'.\Un\10\275,65
59\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 38'.\Un\10\275,65
60\Leash com dois distorcedor com uretano de  6,5 mm
x 6'  - STREP, caneleira larga e reforçada, em neoprene
original, com muita durabilidade em água salgada,
distorcedor duplo para 200libs  para pratica de body
board.\Un\50\90,00
61\Pé de pato Small\Pares\10\210,00
62\Pé de pato médio\Pares\20\210,00
63\Pé de pato Large\Pares\10\210,00
64\Pé de pato X Large\Pares\10\210,00
65\Cone confeccionado em plástico PVC rígido c/ 23 cm
de altura na cor laranja e branco.\Un\100\9,00
66\Cone confeccionado em plástico PVC emborrachado
c/ 50cm de altura na cor laranja e branco\Un\100\27,00
67\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 41'.\Un\10\280,00
68\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 40'.\Un\10\280,00
69\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 39'.\Un\10\280,00
70\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 38'.\Un\10\280,00
71\Pares de Wirist guard ajustável com fechamento em
velcro, composição 75% poliéster e 25 % couro
camurça.\Par\50\89,00
72\Capacete pró, confeccionado em 100% ABS,
resistente a impactos, com espuma interna, fitas e fechos
ajustáveis em nylon e aberturas para
ventilação.\Un\50\99,00
73\Prato disco cone para treino, altura 6,5 cm x largura
19,5 cm, em plástico flexível. \Un\200\6,60
74\Leash com dois distorcedor com uretano de  6,5 mm
x 6'  - STREP, caneleira larga e reforçada, em neoprene
original, com muita durabilidade em água salgada,
distorcedor duplo para 200libs  para pratica de body
board.\Un\50\90,00
75\Pares de joelheira pró, confeccionada em poliéster
com espuma, com fechamento ajustável em velcro,
casquilho plástico de alto impacto em
polietileno.\Par\50\94,00
76\Pares de cotoveleira pró, confeccionada em poliéster
com espuma, com fechamento ajustável em velcro,
casquilho plástico de alto impacto em
polietileno.\Par\50\94,00
77\Skate profissional shape 07 lâminas madeira marfim,
truck fundidos em alumínio, coquilhado liga leve,
rolamento abec 3 e rodas PU na cor branca.\Un\30\290,00
78\Skate iniciante shape 07 lâminas madeira marfim,
truck fundidos em alumínio, coquilhado liga leve,
rolamento abec 1 e rodas PU na cor branca.\Un\30\260,00
79\Flutuador confeccionado em EVA medida
23x14x11cm, monobloco.\Un\260\39,00
80\Palmar confeccionado em 100% ABS, anatômico,
suporte elástico 100% látex, medida 18x11x0,3cm, com
logo do Projeto Escola de  Natação no Mar e da PMRO/
SEMEL (sem slogan)\Par\200\46,00
81\Apito profissional esportivo classic confeccionado
em plástico rígido com 5 cm de comprimento
aproximadamente com silvo de 115 decibéis.\Un\40\40,00
82\Bico para encher bola em metal \Un\40\4,20
83\Bomba para encher bola, tamanho médio sistema
double action\Un\20\39,40
84\Saco para bola em fio nylon 2mm capacidade para 15
bolas\Un\15\27,00
85\Colchonete medindo 1,00 x 0,50 x 0,03 mt na cor azul



26 Rio das Ostras - Edição nº 621 de 08 a 14 de Fevereiro de 2013

confeccionado em courvim (material sintético e lavável)
com logo Silk da PMRO/SEMEL\Un\500\46,00
86\Prancha 100%  EVA tamanho M medindo 0,33 x 0,25
x 0,03 cm com logo dos projetos\Un\500\37,50
87\Tubo mágico elaborado em polipropileno medindo 1,65
x 0,06 cm\Un\300\13,30
88\Peso de ferro de 2 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\85,00
89\Peso de ferro de 3 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\130,00
90\Peso de ferro de 4 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\145,00
91\Peso de ferro de 5 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\185,00
92\Peso de ferro de 7,26 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\245,00
93\Martelo de ferro 3 kg para treinamento, feito de ferro
fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha cabo e
empunhadura.\Und\1\185,00
94\Martelo de ferro 5 kg para treinamento, feito de ferro
fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha cabo e
empunhadura.\Und\1\295,00
95\Martelo de ferro 7,26 kg para treinamento, feito de
ferro fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha
cabo e empunhadura.\Und\1\435,00
96\Martelo de PVC 500g, para iniciação, podendo ser
usado em ginásio/pisos rígidos.\Und\1\148,00
97\Disco de PVC 500g, para iniciação, podendo ser usado
em ginásio/pisos rígidos.\Und\1\143,00
98\Bastão de revezamento oficial de plástico, certificado
pela IAAF. \Und\1\35,50
99\Banco Sueco – Medidas: 4 (C) x 0,3 (L) x 0,3 (A) m.
Em madeira de pinho maciça, com trave de
equilíbrio.\Und\1\1.550,00
100\Barra Fixa Escolar – Com 1,6 m de altura. Fixa ao
chão por cabos de aço.\Und\1\2.800,00
101\Trampolim Acrobático Semi-Oficial – 2,5 x 3,5 x 1 m
– lona de salto vinílica ou nylon, estrutura de metalon
galvanizada e proteção lateral sobre as
molas.\Und\2\12.950,00
102\Duplo Mini-Trampolim – dentro das especificações
da FIG, lona de salto trançada com fita de 12 mm de
largura e protetor de molas.\Und\1\9.750,00
103\Espaldar sueco de madeira.\Und\2\1.510,00
104\Mini-tramp Competição – Lona de salto trançado
com fita 12mm de largura, com protetor de molas.
Estrutura reforçada e molas de alta tensão.
\Und\2\2.685,00
105\Pista de Tumbling – Molas helicoidais em aço-carbono
de 12cm de altura, placas de compensado de 160cm X
220cm X 20mm, cantoneiras estabilizadores de aço,
superfície em etafon forrado e articulado com velcro,
carpete de 6mm e superfície inferior antiderrapante. Por
placa.\Und\6\43.875,00
106\Plinto reto (retangular)  – Com 1,20m de altura – 06
gavetas, em madeira.\Und\2\2.250,00
107\Prancha tipo Rheuter.\Und\2\2.250,00
108\Mesa Extensora – Prolongamento utilizado para
trampolim acrobático, como proteção da área de
escape.\Und\4\7.700,00
109\Trampolim Acrobático Oficial – dentro das
especificações e normas internacionais, dobrável,
acompanha carrinho para transporte.\Und\1\22.450,00
110\Trave de Equilíbrio Escolar – Em aço, 5m (C) X 0,1
(L) X 0,4 (A). \Und\1\3.250,00
111\Trave Oficial\Und\1\7.350,00
112\Pista Acrobática TUMBL TRACK (cada módulo) –
conforme descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\7\5.350,00
113\Mesa de Salto (Tipo Plinto) – 1,35m de altura, em
madeira, plinto com formato de mesa de
salto.\Und\1\13.800,00
114\Elevador Hidráulico para Piscina,  conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03. \Und\2\11.800,00
115\Tabela de basquete hidraúlica oficial (PAR) conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Par\1\74.950,00
116\Placar eletrônico com 5 metros de largura, conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\1\39.950,00
117\Trave de Futsal Oficial medindo (3,00 X 2, 00m),
tubo redondo de 3" polegadas, c/ requadro e buchas,
desmontável (Par)\PAR\1\2.650,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32922/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2011

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Fornecimento de materiais (uniformes) para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Soccer Esporte Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Confecção de conjunto, contendo camisa e bermudão,
a ser distribuído aos participantes do Projeto Escola de
Skate.\Conjunto\200\74,00
1.1\Camisas 100% poliéster, tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor branca com gola cinza, manga curta com logo do
Projeto em transfer na frente, medindo 25 x 20 cm e nas
costas logo da PMRO/SEMEL (sem slogan ) medindo 15
x 10. Sendo, 40 tam G infantil , 80 tam. P, 60 tam M e 20
tam. G TAM adulto.\Und\200\32,00
1.2\Bermudões na cor cinza, 100% poliéster, em
microfibra, com logo em transfer do Projeto Escola de
Skate na perna, medindo 6 x 6 cm. Sendo, 40 tam G
infantil , 80 tam. P, 60 tam M e 20 tam. G TAM
adulto.\Und\200\42,00
2\Camisa em tecido 100% poliéster, tipo dry fit (tecido
que ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver
a transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor branca, com manga curta com logo em transfer
na parte da frente, medindo 25 x 20 cm para atender a
todos os projetos e nas costas logo da PMRO/SEMEL
(sem slogan), medindo 15 x 10 em tamanhos
variados.\Und\3850\30,00
3\Calça 100% poliamida (helanca) na cor branca, contendo
logo bordada da PMRO/SEMEL (sem Slogan), medindo
08 x 08 cm  do lado esquerdo e do lado direito logo da
Escola de Capoeira medindo 08 x 08 cm. Sendo 40 P, 40
M, 40 G, 40 G infantil, 40 P,  30 M e 20 G adulto.\
Und\250\40,00
4\Meia soquete 3 cabos c/ bordado da PMRO/SEMEL,
para o Projeto Escola de Desporto. Na cor cinza claro,
nos tamanhos de 37 a 42.\Par\500\13,00
5\Quimono para karatê sarja leve branca para iniciação
com logo em silk nas costas da PMRO/SEMEL (sem
Slogan), medindo 15 x 10 cm e na frente logo da Escola
de Artes Marciais, medindo 15 x 10 cm, nos tamanhos
180 A1, 70 A2 e 50 A3.\Und\300\186,00
6\Quimono para karatê em sarja leve branca para iniciação
com logo em silk nas costas da PMRO/SEMEL (sem
Slogan), medindo 15 x 10 cm e na frente logo da Escola
de Artes Marciais, medindo 15 x 10 cm, nos tamanhos
100 M2, 200 M3 e 200 M4.\Und\500\185,00
7\Quimono para jiu-jítsu, 100% algodão cru com costuras
reforçadas com acabamento em três linhas para maior
resistência, com logo em silk nas costas da  PMRO/
SEMEL (sem Slogan), medindo 15 x 10 cm, e na frente
logo da Escola de Artes Marciais, medindo 15 x 10 cm,
nos tamanhos 60 M1 e 80 M2, 60 M3, 80 M4, 80 M5, 50
A1, 50 A2 e 40 A3.\Und\500\194,00
8\Camisa em lycra de 1ª qualidade com 82% de poliamida
e 18% de elastano, manga curta nas cores: branca,
amarela, vermelha e preta, com logo impressa em silk
plastisol, nas costas da PMRO/SEMEL (sem slogan),
medindo 15 x 10 cm, e logo impressa em silk plastisol,
do Projeto Escola de Body Board na frente, medindo 25
x 20 cm, sendo 20 P, 40 M e 30 G infantil, 30 P, 40 M 40
G A.\Und\200\44,00
9\Confecção de Kit de uniforme (FEMININO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Bom dia.
\Kit\730\92,00
9.1\Maiô em lycra, de 1ª qualidade (82% poliamida, 18%
elastano c/ forro 100% poliamida) na cor cinza com detalhe
laranja, com logo do Projeto Bom Dia bordada na frente,
medindo 08 x 08 cm e nas costas logo da PMRO/SEMEL
(sem slogan), medindo 08 x 08 cm. Sendo 160 P, 200 M,
300 G e 140 GG  tamanhos adulto.\Und\730\50,00
9.2\Bermuda térmica em lycra (82 % poliamida, 18%
elastano) na cor cinza com detalhe laranja, contendo a
logos bordadas do Projeto Bom Dia e da PMRO/SEMEL.
(sem slogan) na perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo 160
P, 200 M, 300 G e 140 GG  tamanhos adulto.\
Und\730\42,00
10\Confecção de Kit de uniforme (MASCULINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Bom
dia.\Kit\150\80,00
10.1\Sunga em lycra na cor cinza de 1ª qualidade (82 %
poliamida 18 % elastano c/ forro 100% poliamida) bordada
com Logo da PMRO/SEMEL (sem slogan) e do Projeto
Bom Dia, medindo 08 x 08 cm cada. Sendo: 30 P, 50 M,
50 G e 20 GG no tamanho adulto.\Und\150\41,20
10.2\Bermuda masculina em tactel na cor cinza, com
logo do Projeto Bom Dia e PMRO/SEMEL (sem slogan),

na perna, medindo 08 x 08 cm cada. Sendo: 30 P,  50 M,
50 G e 20 GG no tamanho adulto.\und\150\38,80
11\Bermuda térmica em lycra (82 % poliamida, 18%
elastano) na cor azul marinho, contendo a logo bordado
do Projeto Rio das Ostras em Movimento e da PMRO/
SEMEL (sem slogan) na perna, medindo 08 x 08 cm
cada. Sendo 200 P, 200 M, 100 G e 100 GG.\
Und\600\42,00
12\Bermuda masculina em tactel na cor azul marinho,
com logo bordada do Projeto Rio das Ostras em
Movimento e PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 08 x
08 cm cada. Sendo: 40 P, 60 M, 60 G e 40 GG no
tamanho adulto.\Und\200\39,00
13\Sunga em lycra na cor preto com laranja e viés branco
de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 % elastano, c/ forro
100% poliamida) com logos bordados da PMRO/SEMEL
(sem slogan) e do Projeto Escolinha de Natação no Mar,
medindo 08 x 08 cm cada. Sendo 20 P, 20 M e 20 G no
tamanho infantil e 60 P, 80 M, 60 G e 40 GG no tamanho
adulto.\Und\300\41,00
14\Maiô em lycra, na cor preta com laranja e viés branco,
de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 % elastano, com
forro 100% poliamida) com logo bordada na frente do
Projeto Escola de Natação no Mar, medindo 08 x 08 cm
e nas costas da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo
08 x 08 cm. Sendo 20 P, 20 M e 20 G no tamanho infantil
e 60 P, 80 M, 60 G e 40 GG no tamanho adulto.\
Und\300\50,00
15\Touca 100% silicone, para atender aos projetos de
natação, contendo a logo impressa em silk da PMRO/
SEMEL (sem slogan) e dos Projetos.\Und\4000\25,00
16\Sunga em lycra na cor azul (em 02 tons com viés
branco), de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 % elastano,
c/ forro 100% poliamida) com as logos bordadas da
PMRO/SEMEL (sem Slogan) e do Projeto Escola de
Natação em piscina, medindo 08 x 08 cm cada. Sendo
30 P, 30 M, 40 G no tamanho infantil e 55 P, 50 M, 25 G
e 20 GG no tamanho adulto.\Und\250\41,00
17\Maiô em lycra na cor azul (em 02 tons com viés
branco), de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 % elastano,
com forro 100% poliamida) com logo bordada na frente
do Projeto Escola de Natação em piscina e nas costas
da PMRO/SEMEL (sem Slogan), medindo 08 x 08 cm
cada. Sendo 30 P, 30 M, 40 G no tamanho infantil e 55 P,
50 M, 25 G e 20 GG no tamanho adulto.\Und\250\50,00
18\Confecção de conjunto de uniforme modelo feminino,
para ser distribuido aos participantes do Projeto Escola
de Ginástica Olímpica, no tamanho infantil.\
Conjunto\200\75,00
18.1\Colant em lycra 1ª qualidade (82 % poliamida 18 %
elastano c/ forro 100% poliamida)  nas cores preto e
amarelo com logo do projeto bordado na parte da frente
e da PMRO/SEMEL (sem slogan) nas costas, medindo
08 x 08 cm cada. Sendo 40 P, 80 M, 40 G e 40 GG no
tamanho infantil.\Und\200\50,00
18.2\Short em lycra 1ª qualidade (82 % poliamida 18 %
elastano c/ forro 100% poliamida)  nas cores preto e
amarelo com as logos do Projeto e da PMRO/SEMEL
(sem slogan), bordados nas pernas, medindo 08 x 08 cm
cada. Sendo 40 P, 80 M, 40 G e 40 GG no tamanho
infantil.\Und\200\25,00
19\Confecção de conjunto de uniforme modelo feminino,
para ser distribuido aos participantes do Projeto Escola
de Ginástica Olímpica, no tamanho adulto.\
Conjunto\100\76,00
19.1\Colant em lycra 1ª qualidade (82 % poliamida 18 %
elastano c/ forro 100% poliamida)  nas cores preto e
amarelo com logo do projeto bordado na parte da frente
e da PMRO/SEMEL (sem slogan) nas costas, medindo
08 x 08 cm cada. Sendo 70 P, 30 M no tamanho
adulto.\Und\100\50,50
19.2\Short em lycra 1ª qualidade (82 % poliamida 18 %
elastano c/ forro 100% poliamida)  nas cores preto e
amarelo com as logos do Projeto e da PMRO/SEMEL
(sem slogan), bordados nas pernas, medindo 08 x 08 cm
cada.Sendo 70 P, 30 M no tamanho adulto.\und\100\25,50
20\Confecção de conjunto de uniforme modelo Masculino,
para ser distribuido aos participantes do Projeto Escola
de Ginástica Olímpica, no tamanho infantil.\
Conjunto\100\65,00
20.1\Short em helanca (100% poliamida), nas cores preto
e amarelo com as logos do Projeto e da PMRO/SEMEL
(sem slogan) bordados nas pernas, medindo 08 x 08 cm.
Sendo 40 M, 40 G, 20 GG no tamanho infantil.
\Und\100\25,50
20.2\Camiseta 100% poliester, tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
nas cores preto e amarelo com logo sublimada do projeto
na parte da frente, medindo 25 x 20 cm e da PMRO/
SEMEL (sem slogan) bordado na parte de trás medindo
15 x 10 cm. Sendo 40 M, 40 G, 20 GG no tamanho
infantil.\und\100\39,50
21\Confecção de conjunto de uniforme modelo Masculino,



27 Rio das Ostras - Edição nº 621 de 08 a 14 de Fevereiro de 2013

para ser distribuido aos participantes do Projeto Escola
de Ginástica Olímpica, no tamanho adulto.\
conjunto\100\67,00
21.1\Short em helanca (100% poliamida), nas cores preto
e amarelo com as logos do Projeto e da PMRO/SEMEL
(sem slogan) bordados nas pernas, medindo 08 x 08 cm.
Sendo 50 P, 50 M no Tamanho Adulto.\und\100\26,60
21.2\Camiseta 100% poliester, tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
nas cores preto e amarelo com logo sublimada do projeto
na parte da frente, medindo 25 x 20 cm e da PMRO/
SEMEL (sem slogan) bordado na parte de trás medindo
15 x 10 cm. Sendo 50 P, 50 M no Tamanho Adulto.\
Und\100\40,40
22\Confecção de Kit de uniforme (MASCULINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Superar
Aqua.\Kit\280\80,00
22.1\Sunga em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida 18
% elastano c/ forro 100% poliamida), nas cores cinza e
laranja, com Logo bordado, da PMRO/SEMEL (sem slogan)
e do Projeto Superar Aqua, medindo 08 x 08 cm cada.
Sendo: 50 M e 50 G no tamanho infantil e 50  P,  50 M, 50
G e 30 GG no tamanho adulto.\Und\280\41,50
22.2\Bermuda masculina em tactel, nas cores cinza e
laranja, com logo bordado do Projeto Superar Aqua e
PMRO/SEMEL (sem slogan) na perna, medindo 08 x 08
cm cada. Sendo: 50 M e 50 G no tamanho infantil e 50  P,
50 M, 50 G e 30 GG no tamanho adulto.\und\280\38,50
23\Confecção de Kit de uniforme (FEMININO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Superar
Aqua.\Kit\150\92,00
23.1\Maiô em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida 18 %
elastano c/ forro 100% poliamida), nas cores cinza e
laranja, com logo bordada do Projeto Superar Aqua na
frente e da PMRO/SEMEL (sem slogan) bordado nas
costas, medindo 08 x 08 cm cada. Sendo: 25 M e 25 G no
tamanho infantil e 25 P,  25 M, 25 G e 25 GG no tamanho
adulto.\Und\150\50,00
23.2\Bermuda térmica em lycra (82 % poliamida 18%
elastano), nas cores cinza e laranja, contendo a logo do
Projeto Superar Aqua e da PMRO/SEMEL. (sem slogan)
na perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo: 25 M e 25 G no
tamanho infantil e 25 P,  25 M, 25 G e 25 GG no tamanho
adulto.\und\150\42,00
24\Camiseta regata 100% poliester, tipo dry fit (tecido
que ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver
a transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor branca, com logo em transfer do Projeto na parte
da frente, medindo 25 x 20 cm e nas costas logo da
PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15 x 10 cm, para
atender a todos os projetos, em tamanhos
variados.\Und\1200\30,00
25\Maiô em lycra, de 1ª qualidade (82% poliamida, 18%
elastano c/ forro 100% poliamida), nas cores preto e
laranja, com logo bordada do Projeto Escola do Mar na
frente e da PMRO/SEMEL (sem slogan) nas costas,
medindo 08 x 08 cm cada. Sendo: 30 P, 40 M, 30 G e 10
GG no tamanho adulto, e 30 P, 30 M, 40 G e 40 GG no
tamanho infantil.\Und\250\50,00
26\Sunga em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 %
elastano, c/ forro 100% poliamida), nas cores, preto e
laranja com logo da PMRO/SEMEL (sem slogan) e do
Projeto Escola do Mar bordadas, medindo 08 x 08 cm
cada. Sendo: 30 P, 40 M, 30 G e 10 GG no tamanho
adulto, e 30 P, 30 M, 40 G e 40 GG no tamanho infantil.
\Und\250\41,00
27\Maiô em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 %
elastano, c/ forro 100% poliamida), nas cores, preto e
laranja com logo bordada do Projeto Natação Parque da
Cidade na frente e da PMRO/SEMEL (sem slogan) nas
costas, medindo 08 x 08 cm cada. 30 P, 40 M, 30 G e 10
GG no tamanho adulto, e 30 P, 30 M, 40 G e 40 GG no
tamanho infantil.\Und\250\50,00
28\Sunga em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 %
elastano, c/ forro 100% poliamida), nas cores, preto e
laranja com logo bordada da PMRO/SEMEL (sem slogan)
e do Projeto Natação Parque da Cidade, medindo 08 x 08
cm. 30 P, 40 M, 30 G e 10 GG no tamanho adulto, e 30 P,
30 M, 40 G e 40 GG no tamanho infantil.\Und\250\41,00
29\Confecção de conjunto de uniformes para ser
distribuídos entre os INSTRUTORES dos Projetos.\
Conjunto\150\88,00
29.1\Camisas 100% poliéster, tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor branca, manga curta Com logo em transfer da
PMRO/SEMEL (sem slogan) na frente, medindo 15 x 10
e a palavra INSTRUTOR nas costas, medindo 25 x 07
cm. Sendo 60 M , 60 G e 30 GG.\Und\150\32,00
29.2\Bermuda esporte, na cor cinza, 100% poliéster, em
microfibra, cós com elástico e cordão para amarrar interno,
forro em tecido furadinho 100% poliéster, com logomarca
em silk da PMRO/SEMEL (sem slogan) na perna, medindo

08 x 08 cm. Sendo 60 M , 60 G e 30 GG.\Und\150\42,50
29.3\Meia soquete 3 cabos c/ bordado da PMRO/SEMEL,
na cor branca, nos tamanhos 37 a 42.\und\150\13,50
30\Confecção de conjunto de uniformes para ser
distribuídos entre os PROFESSORES dos
Projetos.\Conjunto\200\88,00
30.1\Camisas 100% poliéster, tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor branca, manga curta Com logo em transfer da
PMRO/SEMEL (sem slogan) na frente, medindo 15 x 10
e a palavra PROFESSOR nas costas, medindo 25 x 07
cm. Sendo 20 P, 60 M , 80 G e 40 GG.\Und\200\32,00
30.2\Bermuda esporte, na cor cinza, 100% poliéster, em
microfibra, cós com elástico e cordão para amarrar interno,
forro em tecido furadinho 100% poliéster, com logomarca
em silk da PMRO/SEMEL (sem slogan) na perna, medindo
08 x 08 cm. Sendo 20 P, 60 M , 80 G e 40
GG.\und\200\42,50
30.3\Meia soquete 3 cabos c/ bordado da PMRO/SEMEL,
na cor branca, nos tamanhos 37 a 42.\Und\200\13,50
31\Maiô em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18 %
elastano, c/ forro 100% poliamida), nas cores cinza e
laranja, com logo bordada do Projeto Hidroginástica Parque
da Cidade na frente, medindo 08 x 08 cm e da PMRO/
SEMEL (sem slogan) nas costas, medindo 08 x 08cm.
Sendo: 40 P, 60 M, 30 G e 20 GG no tamanho adulto, e
35 P, 35 M, 40 G e 40 GG no tamanho infantil.\
Un\300\50,00
32\Sunga em lycra de 1ª qualidade (82 % poliamida, 18
% elastano, c/ forro 100% poliamida), nas cores cinza e
laranja com logo bordada da PMRO/SEMEL (sem slogan)
e do Projeto Hidroginástica Parque da Cidade, medindo
08 x 08 cm. Sendo: 30 P, 50 M, 30 G e 10 GG no tamanho
adulto, e 30 P, 30 M, 40 G e 30 GG no tamanho
infantil.\Un\250\41,00
33\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Criança no
Esporte, contendo:\Kit\3.000\60,00
33.1\Camisa 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
nas cores, azul e laranja, com impressão em tranfer, da
logo da PMRO/SEMEL (sem slogan) nas costas medindo
15 x 10 cm e logo do Projeto Criança no Esporte na parte
da frente, medindo 25 x 20 cm. Sendo: 400 P, 500 M e
500 G Infantil, .600 P, 500 M e 500 G Adulto.
\Und\3.000\27,00
33.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor azul com elástico e cordão para amarrar interno,
com logo em transfer da PMRO/SEMEL (sem slogan) na
perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo: 400 P, 500 M e 500
G Infantil, .600 P, 500 M e 500 G Adulto.\Und\3.000\19,00
33.3\Meião para futebol em algodão 03 cabos na cor
azul.\und\3.000\14,00
34\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Escola de
Desporto, contendo:\Kit\250\55,00
34.1\Colete 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor verde musgo c/ logo em transfer na frente do
Projeto Escola de Desporto, medindo 25 x 20 cm e nas
costas da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15 x 10
cm. Sendo: M 50, 50 G infantil, 50 P, 50 M e 50 G
adulto.\Und\250\21,00
34.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor verde musgo com elástico e cordão para amarrar
interno, com logo em transfer da PMRO/SEMEL na perna,
medindo 08 x 08 cm. Sendo: M 50, 50 G infantil, 50 P, 50
M e 50 G adulto.\Und\250\20,00
34.3\Meião em algodão 03 cabos na cor Verde
Musgo.\und\250\14,00
35\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Escola de
Desporto, contendo:\Kit\250\55,00
35.1\Colete 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor Laranja c/ logo em Transfer na frente do Projeto
Escola de Desporto, medindo 25 x 20 cm e nas costas
da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15 x 10 cm.
Sendo: M 50, 50 G infantil, 50 P, 50 M e 50 G
adulto.\Und\250\21,00
35.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor laranja, com elástico e cordão para amarrar interno,
com logo em transfer da PMRO/SEMEL (sem slogan) na
perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo: M 50, 50 G infantil,

50 P, 50 M e 50 G adulto.\und\250\20,00
35.3\Meião em algodão 03 cabos na cor
Laranja.\Und\250\14,00
36\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Escola de
Atletismo, contendo:\Kit\250\55,00
36.1\Colete 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor Laranja c/ logo em Transfer na frente do Projeto
Escola de Atletismo, medindo 25 x 20 cm e nas costas
da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15 x 10 cm.
Sendo: M 50, 50 G infantil, 50 P, 50 M e 50 G
adulto.\Und\250\21,00
36.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
na cor laranja, com elástico e cordão para amarrar interno,
com logo em transfer da PMRO/SEMEL (sem slogan) na
perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo: M 50, 50 G infantil,
50 P, 50 M e 50 G adulto.\Und\250\20,00
36.3\Meião em algodão 03 cabos na cor
Laranja.\Und\250\14,00
37\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Escola de Beach
Soccer, contendo:\Kit\150\41,00
37.1\Colete 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor verde musgo c/ logo em Transfer na frente do
Projeto Escola de Beach Soccer, medindo 25 x 20 cm e
nas costas da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15
x 10 cm. Sendo: 30 M, 30 G infantil, 30 P, 30 M e 30 G
adulto\Und\150\21,00
37.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor verde musgo, com elástico e cordão para amarrar
interno, com logo da PMRO/SEMEL 9sem slogan) na
perna, medindo 08 x 08 cm. Sendo: 30 M, 30 G infantil,
30 P, 30 M e 30 G adulto.\Und\150\20,00
38\Confecção de Kit de uniforme (PARA TREINO) a ser
distribuído aos participantes do Projeto Escola de Beach
Soccer, contendo:\Kit\150\41,00
38.1\Colete 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor Laranja c/ logo em Transfer na frente do Projeto
Escola de Beach Soccer, medindo 25 x 20 cm e nas
costas da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 15 x 10
cm. sendo: 30 M, 30 G infantil, 30 P, 30 M e 30 G
adulto.\Und\150\21,00
38.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor laranja, com elástico e cordão para amarrar interno,
com logo da PMRO/SEMEL 9sem slogan) na perna,
medindo 08 x 08 cm. Sendo: 30 M, 30 G infantil, 30 P, 30
M e 30 G adulto.\und\150\20,00
39\Confecção de JOGOS de uniforme para participação
dos alunos do Projeto Criança no Esporte (FUTEBOL) e
Escola de Desporto (FUTSAL) em torneios e
campeonatos, contendo: 20 camisas numeradas, 20
calções e 20 meiões na cor branca e cinza e viés laranja,
sendo 18 camisas, 18 calções e 18 meiões para linha e
02 camisas, 02 bermudas e 02 meiões para o goleiro,
conforme especificação abaixo. (20 JOGOS)
39.1\Camisa 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
com logomarca da SEMEL/PMRO (sem slogan) aplicadas
em transfer na parte da frente, medindo 08 x 08 cm e
numeração nas costas medindo 25 x 20
cm.\Und\360\32,00
39.2\Calção 100% poliéster tipo dry fit (tecido que ajuda
a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
com elástico e cordão para amarrar interno, forro em
tecido furadinho 100% poliéster, com logo em transfer
da PMRO/SEMEL (sem slogan), medindo 08 x 08 cm na
perna.\Und\360\20,00
39.3\Meião para futebol em algodão 03 cabos na cor
cinza.\Und\360\14,00
39.4\Camisa de goleiro manga comprida, 100% poliéster
tipo dry fit (tecido que ajuda a manter o corpo confortável
e seco a absorver a transpiração da pele e permitir uma
rápida evaporação) com logomarca da SEMEL/PMRO
(sem slogan) aplicadas em transfer na parte da frente,
medindo 08 x 08 cm e numeração 1 e 12 nas costas,
medindo 25 x 20 cm. \Und\40\42,00
39.5\Bermuda de goleiro 100% poliéster tipo dry fit (tecido
que ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver
a transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
na cor preta acolchoada, com logomarca da SEMEL/
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PMRO (sem slogan) aplicadas em transfer na perna,
medindo 08 x 08 cm.\Und\40\42,00
39.6\Meião para futebol em algodão 03 cabos na cor
preta.\Und\40\14,00
40\Confecção de JOGOS de uniforme para participação
dos alunos do Projeto Escola de Desporto (BASQUETE)
em torneios e campeonatos na cor branca e cinza e viés
laranja, contendo 12 camisas regatas, 12 bermudas e 12
meias conforme especificação abaixo. (8 JOGOS)
40.1\Camisa regata 100% poliéster tipo dry fit (tecido
que ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver
a transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
com logo da SEMEL/PMRO (sem Slogan), medindo 08 x
08 cm e numeração na frente e nas costas em transfer
medindo 25 x 20 cm.\Und\96\32,00
40.2\Bermudão 100% poliéster tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
com logo em tranfer da SEMEL/PMRO (sem Slogam) na
perna direita, e numeração na perna esquerda, medindo
08 x 08 cm.\Und\96\28,00
40.3\Meia soquete 03 cabos na cor branca\Und\96\13,00
41\Confecção de JOGOS de uniforme para participação
dos alunos do Projeto Escola de Desporto (VÔLEI e
HANDEBOL) em torneios e campeonatos na cor branca
e cinza e viés laranja, contendo 12 camisas regatas, 12
bermudas e 12 meias conforme especificação abaixo.
(12 JOGOS)
41.1\Camisa regata 100% poliéster tipo dry fit (tecido
que ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver
a transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação),
com logo em transfer do Projeto Escola de Desporto na
frente, medindo 25 x 20 cm e da SEMEL/PMRO (sem
slogan) nas costas medindo 15 x 10 cm.\Und\144\28,00
41.2\Bermuda 100% poliéster tipo dry fit (tecido que
ajuda a manter o corpo confortável e seco a absorver a
transpiração da pele e permitir uma rápida evaporação)
com logo em transfer da SEMEL/PMRO na perna
esquerda, medindo 08 x 08 cm.\Und\144\28,00
41.3\Meia soquete 03 cabos na cor branca\Und\144\13,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26977/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Comunicação Social
OBJETO: Prestação de serviços de confecção e instalação
de totens para a identificação e padronização das Escolas
Públicas Municipais para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Comunicação Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: N M Peçanha Filho Impressão Digital EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\DESCRIÇÃO DOS TOTENS:
Fundação - Radier de concreto estrutural, medindo
0,80x0,80m com 1m de profundidade para fixação da
estrutura.
Estrutura – Dois tubos de aço de 5 polegadas de diâmetro,
sendo o primeiro com 4,5m e o segundo com 4m de
comprimento, ambos com ponteira cônica feita com chapa
galvanizada e pintura automotiva. Estrutura fixada ao
solo pelo radier.
Placa - Caixa dupla face com iluminação backlight e
fotocélula fixada a estrutura, medindo 2x1m com 0,30m
de largura feita com metalon e tubo galvanizado, revestida
com chapa galvanizada e acabamento com cantoneiras
de alumínio e pintura.
Identificação – Duas lonas backlight 440gr impressas
em plotter solvente, medindo 2x1m, laminadas com verniz
protetor para serem fixadas na caixa dupla-face e adesivo
vinílico com recorte eletrônico para aplicação na
estrutura.\Unid\45\12.966,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30599/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Gerência da Frota
de Veículos Oficiais
OBJETO Prestar serviço de adesivagem nos veículos
(carros, motos,..) de propriedade da Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: N M Peçanha Filho Impressão Digital EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\GOL, PARATI, POLO e SAVEIRO - adesivo vinílico.\
Und\200\ 668,33
02\GOL, PARATI, POLO e SAVEIRO - adesivo refletivo.\

Und\100\ 1.083,33
03\MOTO – adesivo vinílico.\Und\100\314,00
04\MOTO – adesivo refletivo.\Und\50\521,67
05\SPRINTER – adesivo de alta perfomance\
Und\50\3.416,67
06\CAMINHONETE - adesivo vinílico.\Und\50\520,00
07\CAMINHONETE - adesivo refletivo.\Und\50\816,67
08\CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - adesivo de alta
performance.\Und\30\2.773,33
09\Adesivo para caput e ou porta carro\Und\500\191,67
10\KOMBI – adesivo em manta imantada.\Und\20\853,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3366/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
OBJETO: Aquisição de computadores servidores de
acordo com o Decreto Municipal nº135/2006 e workstation
para atender às necessidades de toda Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras através da Secretaria Municipal de
Ciência e Tecnologia.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Hard Solution Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Computador Workstation compatível ou similiar ao
Modelo: Z200 (XX621LA), Fabricante: HP, Processador
Intel® Core™ i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB de cache, 4
núcleos), 8GB 1333 MHz DDR3 ECC RAM sem buffer,
SATA DVD-/+RW SuperMulti, Gráficos Intel HD, 2 (dois)
Disco SATA de 640GB com 2 (dois) Monitores de 22",
conforme Memorial Descritivo.\Unid\8\4.800,00
2\Computador Servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: HP
Modelo: ML350, Xeon E5506, 2GB RAM, 2 (dois) discos
500GB SATA RAID1, conforme Memorial
Descritivo.\Unid\15\7.100,00
3\Computador Servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: HP
Modelo: ML350, Xeon E5506, 12GB Memória RAM
(6x2GB), 2 discos 250GB SATA RAID1, conforme Memorial
Descritivo.\Unid\8\7.900,00
4\Computador Servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: HP
Modelo: ProLiant DL180 G6, com 2 (dois) Proc. Quad-
Core Xeon 2.13GHz/1333 FSB 4MB L2, Memória 8GB
(4x2GB)  DDR3 ECC UDIMM com suporte 8GB, 2 Placas
de Rede Gigabit,  Controladora SAS, Acompanha 2 (dois)
Discos de 300GB SAS compatível RAID 1, DVD-RW, 2
(duas) Fontes Fixas de 400 Watt hot plug redundant,
vídeo 64MB Shared, conforme Memorial
Descritivo.\Unid\3\11.980,00
5\Computador Servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: HP
Modelo: ProLiant DL180 G6, com 2 (dois) Proc. Quad-
Core Xeon 2.13GHz/1333 FSB 4MB L2, Memória 6GB
(3x2GB)  DDR3 ECC UDIMM com suporte 8GB, 2 (duas)
Placas de Rede Gigabit,  Controladora SAS, Acompanha
2 (dois) Discos de 300GB SAS compatível RAID 1,
DVD-RW, 2 (duas) Fontes Fixas de 400 Watt hot plug
redundant, vídeo 64MB Shared, conforme Memorial
Descritivo.\Unid\4\11.735,00
7\Computador Servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: HP
Modelo: Proliant DL180 G6; Processador: Intel Quad Core
Xeon (2.13GHz/1066); Cache Processador L2: 4MB;
Memória: 8GB;  Interface Memória: PC2-5300 ECC DDR2
Unbuf. 667MHz; Armazenamento: 2 (dois) discos 500GB;
Interface Disco: SATA Hot Plug; Controladora: SATA RAID
2 Port (Raid 0/1); Placa de Rede: Dual Gigabit integrada;
Placa de Rede: Placa de Rede NC360T PCIE Dual Port
Gigabit; Mídia Óptica: Leitor de DVD-RW Slim; Fonte de
Alimentação: Fonte Fixa; Placa de Vídeo: 16MB; ...,
conforme Memorial Descritivo.\Unid\4\8.500,00
8\Computador servidor com as seguintes especificações,
conforme Decreto Municipal 135/2006: Fabricante: Hewlett-
Packard; Modelo: HP ProLiant DL380 G7 Server;
Processador X5570; Chipset Intel 5520; 8GB (2 x 4GB)
PC3-10600E (DDR3-1333) Unbuffered ECC DDR3; 2 (duas)
portas Gigabit Server; 06 discos rígidos HP 500GB 6G SAS
7.2K rpm Hot Plug SFF; 1 (uma)  unidade de DVD-RW; 1
(uma) placa de vídeo integrada; 2 (duas) Fontes de 750
Watts hot plug e redundante; Teclado e mouse PS/2,
conforme Memorial Descritivo.\Unid\4\16.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9156/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Produtos químicos a serem utilizados na
execução dos serviços de limpeza e de conservação da

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) situada na
ZEN (Zona Especial de Negocios).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Lattanzi Comércio de Produtos de
Limpeza e Descartáveis Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Hipoclorito de sódio\SUMATEX\Kg\21.600\3,40
02\Sulfato de alumínio\SUMATEX\Kg\32.000\3,20
03\Polímero 145 CT (emulsão)\SUMATEX\Kg\1.000\30,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9919/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Aquisição de material de consumo (água
mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa
plástica de 500 ml)  para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Caixa de Água Mineral, natural, sem gás, contendo
12 unidades, acondicionada em garrafa plástica de
500ml\BRAMIL\Unid\15.000\R$ 5,10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7722/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de água mineral em garrafa de
500ml, para atender aos participantes dos diversos
eventos e desfiles comemorativos das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Direct Sales Distribuidora de
Alimentos Ltda EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Água mineral natural, sem gás, acondicionada em
garrafa plástica com no mínimo 500ml,  constando no
rótulo prazo de validade.\Da Vida\Unid\48.000\R$ 0,41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4843/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Buffet, Ornamentação. Coffe
Break para atender as necessidades do Municipio na
realização de eventos diversos,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
ITEM\ESPECIFICAÇÃO\UND\QUANT\V. UNID
1\KIT LANCHE 1 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E
ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT
DEVERÁ CONTER:\KIT\8.500\7,30
1.1\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), pronto para consumo, sem conservadores, sem
glúten, sem soja, embalagem tipo tetra pack,
acompanhando canudo fixado na embalagem, com no
mínimo 200ml. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote, informações nutricionais e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou Ministério da
Agricultura.\Und\1\1,35
1.2\Sanduíche – composto de 01 pão francês ou careca
(50g), manteiga (10g), 01 fatia de queijo prato (40g) e 01
fatia de presunto (40g). Embalado em filme plástico
virgem, transparente, inodoro e atóxico, próprio para
alimentos.\Und\1\2,63
1.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de de
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frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110kcal (calorias).
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\1,43
1.4\Maçã – Tipo gala nacional, pesando aproximadamente
120g.\Und\1\0,52
1.5\Biscoito, tipo mini waffer, recheado, diversos sabores,
embalagem individual com no mínimo 40g. Embalagem
contendo, entre outros dados, a origem do produto, a
data de fabricação e de validade, lote, informações
nutricionais e de acordo com as Normas e/ou Resolucoes
da Anvisa/MS.\Und\1\1,37
2\KIT LANCHE 2 OS ITENS QUE COMPÕEM CADA KIT
DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E ATÓXICO,
PRÓPRIO PARA ALIMENTOS.  CADA KIT DEVERÁ
CONTER:\KIT\6.500\6,10
2.1\Bebida Láctea UHT (Achocolatado), sabor chocolate,
pronto para consumo, embalagem tipo tetra pack, contendo
200ml, acompanhando canudo fixado a embalagem.
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote e
informações nutricionais. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA.\Und\1\0,98
2.2\Sanduíche – Composto de 01 pão francês ou careca
(50g), manteiga (10g), 01 fatia de queijo prato (40g) e 01
fatia de presunto (40g). Embalado em filme plástico
virgem, transparente, inodoro e atóxico, próprio para
alimentos.\Und\1\2,63
2.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de
frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110kcal (calorias).
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\1,43
2.4\Banana, tipo Prata, pesando aproximadamente
140g.\Und\1\0,52
2.5\Biscoito salgado, sem recheio, tipo “CLUB SOCIAL”,
adicionado de vitaminas e cálcio, 0% de gordura trans na
porção, embalagem individual com no mínimo 25g.
Embalagem tipo “abre fácil”, contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote, informações nutricionais e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\0,54
3\KIT LANCHE 3 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E ATÓXICO,
PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT DEVERÁ
CONTER:\KIT\5.000\5,83
3.1\Barra de biscoito recheada com polpa de fruta no sabor
goiaba, com no mínimo 25g. Embalagem contendo, entre
outros dados, a origem do produto, a data de fabricação e
de validade, lote, informações nutricionais e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. O produto
devera ter registro no órgão competente.\Und\1\1,05
3.2\Maçã – Tipo gala nacional, pesando aproximadamente
120g.\Und\1\0,52
3.3\Refresco de guaraná natural, sem gás, acondicionado
em copo descartável de 290ml. Embalagem contendo,
entre outros dados, a origem do produto, a data de
fabricação e de validade, lote, informações nutricionais
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/
MS.\Und\1\1,03
3.4\Sanduíche – Composto de 01 pão careca (50g),
margarina (10g), 02 fatias de queijo prato (80g). Embalado
em filme plástico virgem, transparente, inodoro e atóxico,
próprio para alimentos.\Und\1\2,63
3.5\Água, mineral, natural, fluoretada, sem gás,
acondicionada em copo descartável de 200 ml.
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\0,60
4\KIT LANCHE 4 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E ATÓXICO,
PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT DEVERÁ
CONTER:\KIT\5.000\6,53
4.1\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), pronto para consumo, sem conservadores, sem
glúten, sem soja, embalagem tipo tetra pack,
acompanhando canudo fixado na embalagem, com no
mínimo 200ml. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de
validade,lote, informações nutricionais e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou Ministério
da Agricultura.\Und\1\1,35

4.2\Sanduíche – Composto de 01 pão careca (50g),
margarina (10g), 02 fatias de queijo prato (80g).
Embalado em filme plástico virgem, transparente, inodoro
e atóxico, próprio para alimentos.\Und\1\2,63
4.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de
frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110kcal (calorias).
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\1,43
4.4\Banana, tipo Prata, pesando aproximadamente
140g.\Und\1\0,52
4.5\Água, mineral, natural, fluoretada, sem gás,
acondicionada em copo descartável de 200 ml.
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\0,60
5\KIT LANCHE 5 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E
ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT
DEVERÁ CONTER:\UND\20.000\10,74
5.1\ Bebida natural a base de guaraná de 290 ml, sabor
guaraná.\Und\1\1,03
5.2\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), pronto para consumo, sem conservadores, sem
glúten, sem soja, embalagem tipo tetra pack,
acompanhando canudo fixado na embalagem, com no
mínimo 200ml. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de
validade,lote, informações nutricionais e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou Ministério
da Agricultura.\Und\1\1,35
5.3\Biscoito, tipo mini waffer, recheado, diversos sabores,
embalagem individual com no mínimo 40g. Embalagem
contendo, entre outros dados, a origem do produto, a
data de fabricação e de validade, lote, informações
nutricionais e de acordo com as Normas e/ou Resolucoes
da Anvisa/MS\Und\1\1,37
5.4\Saco de pipoca tamanho médio\Und\1\1,23
5.5\Biscoito salgado, sem recheio, tipo “CLUB SOCIAL”,
adicionado de vitaminas e cálcio, 0% de gordura trans na
porção, embalagem individual com no mínimo 25g.
Embalagem tipo “abre fácil”, contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote, informações nutricionais e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\0,54
5.6\Barra de biscoito recheada com polpa de fruta no
sabor goiaba, com no mínimo 25g. Embalagem contendo,
entre outros dados, a origem do produto, a data de
fabricação e de validade, lote, informações nutricionais
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/
MS. O produto devera ter registro no órgão competente.\
Und\1\1,05
5.7\Picolé da fruta\Und\1\1,23
5.8\Maçã – Tipo gala nacional, pesando aproximadamente
120g ou Banana, tipo Prata, pesando aproximadamente
140g.\Und\1\0,52
5.9\Pão de cachorro quente 50g com molho de
salsicha.\Und\1\2,42
6\KIT LANCHE 6 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E
ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT
DEVERÁ CONTER:\UND\10000\4,18
6.1\Bebida natural a base de guaraná de 290 ml, sabor
guaraná.\Und\1\1,03
6.2\Maçã – Tipo gala nacional, pesando aproximadamente
120g\Und\1\0,52
6.3\Pão de cachorro quente com – 01 fatia de presunto
e 01 fatia de  queijo prato – acondicionado em saco
plástico.\Und\1\2,63
7\KIT LANCHE 7 - OS ITENS QUE COMPÕEM CADA
KIT DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE E ESTAR
ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO VIRGEM,
REFORÇADO, TRANSPARENTE, INODORO E
ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. CADA KIT
DEVERÁ CONTER:\PESSOA\2.500\13,33
7.1\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), pronto para consumo, sem conservadores, sem
glúten, sem soja, embalagem tipo tetra pack,
acompanhando canudo fixado na embalagem, com no
mínimo 200ml. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de
validade,lote, informações nutricionais e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou Ministério
da Agricultura.\Und\1\1,35
7.2\Pão tipo brioche 50g com margarina com sal 10g,
sem gordura trans e queijo tipo padrão 50g.\Und\1\2,90

7.3\Biscoito doce recheado 180g, Embalagem contendo,
entre outros dados, a origem do produto, a data de
fabricação e de validade, lote, informações nutricionais
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/
MS. O produto devera ter registro no órgão
competente.\Und\1\3,17
7.4\Biscoito salgado 180g, Embalagem contendo, entre
outros dados, a origem do produto, a data de fabricação
e de validade, lote, informações nutricionais e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. O
produto devera ter registro no órgão competente.\
Und\1\3,33
7.5\Água mineral sem gás, garrafa de 500 ml\Und\2\2,40
7.6\Canudos para bebidas\Und\2\0,10
7.7\Guardanapos de papel 34x34 cm\Und\2\0,08
8\ALMOÇO OU JANTAR 1 -  PREPARADO E SERVIDO
NO LOCAL DO EVENTO, BEM COM TODOS OS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA
O PREPARO E SERVIR OS MESMO  – CARDÁPIO:
CARNE ASSADA DE LAGARTO REDONDO, FAROFA
DE BACON, ARROZ BRANCO, SALADA RUSSA,
REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E
SOBREMESA: MUSSE DIVERSOS SABORES.
\PESSOA\2.000\42,67
8.1\Carne assada de lagarto redondo, com 400
G\Und\1\5,33
8.2\Farofa de bacon, com 100 G\Und\1\3,00
8.3\Arroz branco, com 200 G\Und\1\3,00
8.4\Salada russa, com 200 G\Und\1\3,00
8.5\Refrigerantes diversos sabores copo 250ml\
Und\3\6,00
8.6\Sobremesa: Musse diversos sabores 100g\
Und\2\9,67
8.7\Equipamentos e serviços necessários para o preparo
e servir (Cozinheiro, Ajudante de Cozinha, Garçon, Louças
e Talheres, Mesa, Cadeira, Toalha e ornamentação
necessária)\Und\1\12,67
9\ALMOÇO OU JANTAR 2 -  PREPARADO E SERVIDO
NO LOCAL DO EVENTO, BEM COM TODOS OS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA
O PREPARO E SERVIR OS MESMO   – CARDÁPIO:
STROGONOFF DE FRANGO, ARROZ BRANCO, BATATA
PALHA, SALADA DE ALFACE CRESPA COM TOMATE,
REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E
SOBREMESA: PUDIM DE LEITE.\PESSOA\3.000\37,33
9.1\Strogonoff de frango, com 400G\Und\1\5,33
9.2\Arroz branco, com 200 G\Und\1\3,00
9.3\Batata palha, com 100 G\Und\1\3,00
9.4\Salada de alface crespa com tomate, com 200
G\Und\1\3,00
9.5\Refrigerantes diversos sabores copo 250ml\Ml\3\6,00
9.6\Sobremesa: Pudim de leite 100g\Und\1\5,00
9.7\Equipamentos e serviços necessários para o preparo
e servir (Cozinheiro, Ajudante de Cozinha, Garçon, Louças
e Talheres, Mesa, Cadeira, Toalha e ornamentação
necessária)\Und\1\12,00
10\REFEIÇÃO EMBALADA E ENTREGUE NO LOCAL
DO EVENTO.\PESSOA\2.500\15,84
10.1\Refrigerante em lata 350ml diversos
sabores.\Und\1\2,50
10.2\Salada: Alface, Tomate, Cenoura, Chuchu, Beterraba
e repolho 80 G\Und\1\2,00
10.3\Arroz, com 100 G\Und\1\2,00
10.4\Feijão preto, com 80 G\Und\1\2,33
10.5\Carne bovina de 1ª qualidade (chã de dentro, patinho,
lagarto, alcatra ) preparada como bife de panela ou carne
assada com ou sem recheio ou strogonoff ou Frango
sem osso assado ou Filé de peixe empanado. , com 100
G\Und\1\3,52
10.6\Purê de batata, com 100 G ou Farofa de cenoura
com 50 G ou Pirão  com 100 G\Und\1\2,50
10.7\Maçã – Tipo gala nacional, pesando
aproximadamente 120g ou Banana, tipo Prata, pesando
aproximadamente 140g.\Und\1\0,52
10.8\Sal (embalagem individual de 1g )\Und\1\0,05
10.9\Azeite de 1ª qualidade (embalagem individual de 10
ml )\Und\2\0,10
10.10\Vinagre de vinho tinto (embalagem individual de 4
ml )\Und\1\0,07
10.11\Garfo e faca descartáveis\Conj.\1\0,10
10.12\Canudo para bebidas\Und\1\0,05
10.13\Guardanapo de papel 34 x 34 cm\Und\1\0,05
10.14\Palito embalado individualmente\Und\1\0,05
11\CAFÉ DA MANHÃ OU COFFE BREAK
11.1\Biscoito Doce Amanteigado (sortidos)\
Kg\4.500\15,00
11.2\Biscoito Salgado Amanteigado (sortidos)\
Kg\4.500\15,00
11.3\Pão Doce 50 gramas (sortidos)\Und\30.000\0,43
11.4\Pão Francês 50 gramas\Und\30.000\0,22
11.5\Pão de Batata 50 gramas\Und\30.000\0,47
11.6\Bolo Doce Sortidos\Fatia\30.000\1,10
11.7\Torrada Amanteigada\Kg\1.200\5,33
11.8\Brioche 20 gramas\Und\30.000\1,03
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11.9\Queijo Prato fatiado\Kg\2.100\15,67
11.10\Queijo Minas\Kg\1.200\15,33
11.11\Presunto fatiado\Kg\2.100\15,33
11.12\Requeijão copo de 250 gramas\Copo\1.200\5,17
11.13\Geléia uva / morango 15 gramas\ sachê\
30.000\0,72
11.14\Maçã Nacional\Kg\1.200\3,23
11.15\Mamão Papaia\Kg\1.200\3,10
11.16\Banana Prata\Kg\1.000\3,20
11.17\Uva Itália ou Rubi\Kg\1.000\6,20
11.18\Melão\Kg\1.200\4,33
11.19\Café (250 ml)\Copo\30.000\1,00
11.20\Leite (250 ml)\Copo\30.000\1,00
11.21\Chocolate quente (250 ml)\Copo\30.000\1,00
11.22\Refrigerante tipo cola e guaraná (250
ml)\Copo\30.000\0,73
11.23\Suco Natural Diversos Sabores (250
ml)\Copo\30.000\1,55
11.24\Água Mineral em embalagem de (250
ml)\Copo\30.000\0,52
11.25\Garçom Uniformizado\Pessoa\300\100,00
11.26\Ajudante de Cozinha\Pessoa\75\90,00
11.27\Copeira\Pessoa\75\90,00
12\COQUETEL
12.1\Salgadinhos fritos simples: coxinha de frango,
risolis, quibe, bolinha de queijo.\Und\200.000\0,75
12.2\Salgadinhos assados: pastel de forno de frango e
pastel de forno de camarão, empadas de
frango.\Und\200.000\0,75
12.3\Folhados: bacon com ameixa, banana com canela
ou presunto e queijo.\Und\200.000\0,75
12.4\Barquete: bobó de camarão ou frango com
catupiry.\Und\100.000\0,80
12.5\Isca: frango ou peixe ao molho rosê.\Und
\100.000\0,80
12.6\Água mineral com gás (copo 250ml)\Litro
\20.000\2,18
12.7\Água mineral natural (copo 250ml)\Litro\20.000\1,83
12.8\Refrigerante tipo cola comum (copo
250ml)\Litro\10.000\2,78
12.9\Refrigerante tipo cola diet (copo 250ml)\Litro\
10.000\2,78
12.10\Refrigerante tipo guaraná comum (copo
250ml)\Litro\10.000\2,78
12.11\Refrigerante tipo guaraná diet (copo 250ml)\Litro\
10.000\2,78
12.12\Coquetel de frutas variadas (copo 250ml)\Litro\
20.000\5,25
12.13\Garçons devidamente uniformizados\Und\1.000\100,00
12.14\Ajudante de Cozinha\Und\100\90,00
13\ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS
13.1\Aluguel do jogo de mesa com cadeiras.\
Und\5.000\5,67
13.2\Aluguel do conjunto de toalhas longas e cobre-
mancha.\Und\1.000\10,67
13.3\Aluguel de tampos de mesa.\Und\1.000\2,83
13.4\Aluguel de capas de cadeira.\Und\10.000\2,50
13.5\Arranjos de mesa tamanho pequeno para mesa de
convidados com flores naturais.\Und\1.000\32,33
13.6\Arranjos de mesa tamanho grande para mesa de
destaque e pontos extratégicos com flores
naturais.\Und\100\206,67
13.7\Aluguel do Tapete vermelho medindo de 20 á 30
metros.\Und\10\106,67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9922/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Aquisição de material de consumo (apito em
metal, tipo flauta prateado)  para uso dos Guardas
Municipais no ordenamento do trânsito.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Apito em metal tipo flauta prateado\Unid.\300\R$ 18,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9429/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (porta
algema, cintos, cordel trançado) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública
e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº

8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Real Bramar Comércio e Serviços Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Cinto N.A em naylon na cor branca, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,15 cm\Unid.\50\18,00
2\Cinto N.A em naylon na cor branca, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,25 cm\Unid.\350\19,50
3\Cinto N.A em naylon na cor branca, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,50 cm\Unid.\100\20,00
4\Cinto N.A em naylon na cor preta, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,15 cm\Unid.\50\17,50
5\Cinto N.A em naylon na cor preta, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,25 cm\Unid.\200\18,50
6\Cinto N.A em naylon na cor preta, sem ilhóis,com
presilha de latão, no tamanho 1,50 cm\Unid.\50\18,50
7\Cinto tipo social em naylon, na cor branca, com fivela
prateada (rolete e ponteira), no tamanho 1,15
cm\Unid.\100\9,00
8\Cinto tipo social em naylon, na cor branca, com fivela
prateada (rolete e ponteira), no tamanho 1,25
cm\Unid.\200\9,00
9\Cinto tipo social em naylon, na cor branca, com fivela
prateada (rolete e ponteira), no tamanho 1,50
cm\Unid.\100\9,00
10\Cinto tipo social em naylon, na cor preta, com fivela
prateada (rolete e ponteira), tamanho 1,15
cm\Unid.\100\9,00
11\Cinto tipo social em naylon, na cor preta, com fivela
prateada (rolete e ponteira), tamanho 1,25
cm\Unid.\200\9,00
12\Cinto tipo social em naylon, na cor preta, com fivela
prateada (rolete e ponteira), tamanho 1,50
cm\Unid.\100\9,00
13\Porta  talão em naylon na cor branca\Unid.\800\11,00
14\Porta  talão em naylon na cor preta\Unid.\300\11,00
15\Porta 1º Socorros na cor branca\Unid.\400\12,00
16\Porta 1º Socorros na cor preta\Unid.\200\12,00
17\Porta Algema na cor branca fechado\Unid.\800\8,90
18\Porta Algema na cor Preta fechado\Unid.\300\8,90
19\Porta Cassetete na cor branca\Unid.\200\8,00
20\Porta Cassetete na cor Preta\Unid.\200\8,00
21\Cordel trançado em naylon com uma ponta, na cor
branca\Unid.\400\10,50
22\Cordel trançado em naylon com uma aponta, na cor
preta\Unid.\300\10,50
23\Porta Celular na cor branca\Unid.\800\11,50
24\Porta Celular na cor preta\Unid.\300\11,50
25\Bonés em tactel, na cor preta, com o brasão da
SEMOC bordado na frente. Nos seguintes tamanhos:
Tamanho P: 50 unidades, Tamanho M: 200 unidades e
Tamanho G: 150 unidades.  \Unid.\400\9,00
26\Bonés em tactel, na cor branca, com o brasão da
SEMOC bordado na frente. Nos seguintes tamanhos:
Tamanho P: 100 unidades, Tamanho M: 200 unidades e
Tamanho G: 100 unidades.  \Unid.\400\9,00
27\Bonés em tactel, na cor preta, com o brasão da
SEMOC do lado direito, brasão da Defesa Civil na frente
e a Bandeira do Município do lado esquerdo bordado.
Nos seguintes tamanhos: Tamanho P: 20 unidades,
Tamanho M: 60 unidades e Tamanho G: 20
unidades.\Unid.\100\12,00
28\Chapéu em estilo australiano confeccionado em tecido
de terbrin camuflado, com brasão da SEMOC na cor
preta na parte frontal, com gomos, dois ilhoses de cada
lado, intervalados de 70mm; à direita da copa, entre os
ilhoses, um botão de pressão(macho)permite manter o
lado direito da aba dobrada sobre a copa, pela fixação à
peça oponente(fêmea), colocada na aba; Aba circular,
revestida em ambas as faces com 90mm de largura,
ligada à copa por meio de costura simples, junção
arrematada por fita do mesmo tecido de revestimento;
com 10mm de largura e 800mm de comprimento, com
as pontas costuradas sob a carneira e ajustadas por nó
simples ou ajustador plástico; similar ao santista. Nos
seguintes tamanhos: Tamanho P: 50 unidades, Tamanho
M: 100 unidades e Tamanho G: 50 unidades.\
Unid.\200\13,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5374/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisiçao de switches, atendendo as
necessidades da Prefeitura de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Straick Centro de Treinamento e
Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):

01\Switch 8 portas 10/100/1000 de acesso, conforme
especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\40\398,41
02\Switch 18 portas 10/100/1000 de acesso e 2 Uplink, ,
conforme especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\20\1.577,00
03\Switch 26 portas 10/100/1000 de acesso e 2 Uplink, ,
conforme especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\30\2.175,00
04\Switch 24 portas 10/100/1000 de acesso e 4 portas
1000BASE-X ou 2 portas 10GBASE-X, , conforme
especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\5\16.990,00
05\Switch 48 portas 10/100/1000 de acesso e 4 portas
1000BASE-X ou 2 portas 10GBASE-X, , conforme
especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\5\28.780,00
06\Switch 52 portas 10/100/1000 de acesso gerenciáveis,
, conforme especificações Técnicas no Memorial
Descritivo.\Unid.\20\3.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14213/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de kits ferramentas, que
constituem em material de apoio e desenvolvimento
psicológico e comportamental dos professores, alunos e
pais de alunos,  para desenvolvimento do Programa na
Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Escola de Inteligência Cursos
Educacionais Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Kit de ferramentas de apoio complementares para os
alunos do ensino fundamental - ciclo i (1º ao 5º ano),
composto de: 2 ferramentas de apoio complementar
impressa em volume anual e 2 cds com áudio e
sonoplastia + kit de ferramentas de apoio complementar
dos pais/responsáveis dos alunos, composto de: 1 curso
em ambiente virtual de aprendizagem, 1 ferramenta
complementar impressa em volume anual e 1 dvd com
vídeo-aula, conforme especificações no memorial
descritivo.\KIT\8.681\120,00
02\Kit de ferramentas de apoio complementares para os
professores do ensino fundamental - ciclo i (1º ao 5º
ano), composto de: 2 ferramentas de apoio complementar
impressa em volume anual, 2 cursos em ambiente virtual
de aprendizagem, 2 cds com áudio e sonoplastia e 1
questionário de avaliação do desenvolvimento psíquico
e emicional, conforme especificações no memorial
descritivo.\KIT\399\3,50
03\Kit de ferramentas de apoio complementares para os
alunos do ensino fundamental - ciclo ii (6º ao 9º ano),
composto de: 1 ferramenta de apoio complementar
impressa em volume anual  + kit de ferramentas de
apoio complementar dos pais/responsáveis dos alunos,
composto de: 1 curso em ambiente virtual de
aprendizagem, 1 ferramenta complementar impressa em
volume anual e 1 dvd com vídeo-aula, conforme
especificações no memorial descritivo.\KIT\6.701\120,00
04\Kit de ferramentas de apoio complementares para os
professores do ensino fundamental - ciclo ii (6º ao 9º
ano), composto de: 1 ferramenta de apoio complementar
impressa em volume anual, 1 curso em ambiente virtual
de aprendizagem, 1 dcd com histórias narradas e 1
questionário de avaliação do desenvolvimento psíquico
e emicional, conforme especificações no memorial
descritivo.\KIT\294\3,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nºs 9428/2012, 9431/
2012, 9432/2012 e 9923/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Publica e
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo
(uniformes) para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: ARR III COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO Nº 9428/2012
Camisa Pólo em malha picket 100% algodão, na cor azul
marinho, com o brasão da SEMOC bordado no bolso e nas
mangas os dizeres GUARDA MUNICIPAL DE RIO DAS
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OSTRAS em bordado. Nos tamanhos conforme segue:
Tamanho P\Und.\30\21,96
Tamanho M\Und.\50\21,96
Tamanho G\Und.\90\21,94
Tamanho GG\Und.\50\21,94
Tamanho EG\Und.\10\21,94
Camisa Pólo em malha picket 100% algodão, na branca,
com o brasão da SEMOC bordado no bolso e nas mangas
os dizeres GUARDA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
em bordado. Nos tamanhos conforme segue:
Tamanho P\Und.\30\21,94
Tamanho M\Und.\50\21,94
Tamanho G\Und.\20\21,94
Tamanho GG\Und.\20\21,94
Tamanho EG\Und.\10\21,94
PROCESSO Nº 9431/2012
Camisa em malha PV (malha fria), 67%poliester e
33%viscose, na cor azul marinho, com gola careca em
ribana com elastano, com silk do brasão da Guarda
Municipal de Rio das Ostras na cor branca, na altura do
peito, no lado esquerdo. Nos tamanhos conforme segue:
Tamanho P\Und.\300\9,79
Tamanho M\Und.\550\9,79
Tamanho G\Und.\750\9,79
Tamanho GG\Und.\300\9,79
Tamanho EG\Und.\70\9,89
Tamanho EXG\Und.\30\9,89
PROCESSO Nº 9923/2012
Jaqueta em nylon emborrachado DT 70, na cor preta,
com forro interno, com faixa refletiva em branco nas
costas com dizeres em arco GUARDA MUNICIPAL RIO
DAS OSTRAS, modelo dos bolsos laterais sem abertura.
Um bolso do lado esquerdo interno no peito. Brasão da
Guarda Municipal em bordado do lado esquerdo do peito
na cor dourada, fechamento do punho com elástico. Nos
seguintes tamanhos:
Tamanho P:\Und.\50\114,64
Tamanho M:\Und.\150\114,64
Tamanho G:\Und.\230\114,64
Tamanho GG:\Und.\150\114,64
Tamanho EG:\Und.\100\114,64
Tamanho EXG:\Und.\20\114,64
Jaqueta em nylon emborrachado DT 70, na cor laranja,
com forro interno, com faixa refletiva em branco nas
costas com dizeres em arco DEFESA CIVIL SEMOC,
modelo dos bolsos laterais sem abertura. Um bolso do
lado esquerdo interno no peito. Brasão da Guarda Municipal
em bordado do lado esquerdo do peito na cor dourada,
fechamento do punho com elástico. Nos seguintes
tamanhos:
Tamanho P:\Und.\10\114,69
Tamanho M:\Und.\30\114,69
Tamanho G:\Und.\40\114,69
Tamanho GG:\Und.\20\114,69
Tamanho EG:\Und.\5\114,69
Tamanho EXG:\Und.\5\114,69
Jaqueta em nylon emborrachado DT 70, na cor azul
marinho, com forro interno, com faixa refletiva em branco
nas costas com dizeres em arco FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE SEMOC, modelo dos bolsos laterais sem
abertura. Um bolso do lado esquerdo interno no peito.
Brasão da Prefeitura de Rio das Ostras em bordado do
lado esquerdo do peito na cor dourada, fechamento do
punho com elástico. Nos seguintes tamanhos:
Tamanho P:\Und.\10\114,69
Tamanho M:\Und.\30\114,69
Tamanho G:\Und.\40\114,69
Tamanho GG:\Und.\20\114,69
Tamanho EG:\Und.\5\114,69
Tamanho EXG:\Und.\5\114,69
COMPROMITENTE: REAL BRAMAR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO Nº 9432/2012
Conjunto de Uniforme operacional para o efetivo de Guarda
Municipal da Secretaria de Ordem Pública e Controle
Urbano, composto pelos seguintes ítens:* Calça
confeccionada em tecido rip stop (67% algodão e 33%
poliéster) tecido similar ao da marca santista, na cor azul
marinho, braguilha com zíper na mesma cor do tecido, 02
bolsos traseiros e 02 bolsos laterais, chapados na altura
do joelho e com acolchoamento na frente do joelho, com
02 botões nº 28 na cor do tecido em cada bolso e
fechamento em velcro e dois bolsos na frente sem botão.*
Gandola confeccionada em tecido rip stop (67% algodão
e 33% poliéster) tecido similar ao da marca santista, na
cor azul marinho, com corte anatômico, gola esporte,
mangas curtas com bainha lisa e zíper com fundo falso
na parte da frente, costa inteira abaixo com dois viés
reta, aberta na frente, fechamento com botões nº 22 e
com um carcela de proteção, 02 bolsos retangulares
chapados na altura do peito e acolchoamento acima do

peito nas duas laterais com 02 botões nº 22 na cor do
tecido em cada bolso e fechamento em velcro. Na manga
esquerda, um bordado com o brasão da Guarda Municipal
de Rio das Ostras e na manga direita, bordado com a
Bandeira do Município de Rio das Ostras. Em cada ombro
platina do mesmo tecido e cor, de forma pentagonal
embutida nas mangas na parte fixa terminando em angulo
obtuso abotoado por um botão nº 22 e toda costura
reforçada. Nos tamanhos conforme segue:
Tamanho P\Und.\250\113,00
Tamanho M\Und.\400\113,05
Tamanho G\Und.\700\113,00
Tamanho GG\Und.\450\114,00
Tamanho EG\Und.\150\113,20
Tamanho EXG\Und.\50\113,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14240/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Fornecimento de materiais (luminárias,
lâmpadas, cinta de aço galvanizado...) para o Programa
de Melhorias da Iluminação Pública no Município de Rio
das Ostras
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Engelumen – Energia e Iluminação Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS DE 100W
1\Luminaria lrj-35 para lampada vapor de sodio de 100w,
tubular, com equipamento auxiliar integrado 220v (em-
rioluz no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm,
corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em
policarbonato injetado, refletor em chapa de aluminio de
alta pureza e anodizacao com selagem ou vitrificacao,
grau de protecao minima do conjunto otico e do alojamento
do equipamento auxiliar ip-65, receptaculo e-40 com
isolamento par 5kv, conforme especificacao em-rioluz
no 65. Na cor laranja. Fornecimento.\Un\4.508,00\254,20
2\Lampada a vapor de sodio, potencia de 100w, alta
pressao, base e-40, bulbo tubular, corrente na lampada
1,2a, tensao de lampada 100v, pulso de acendimento
2,8 a 4,0kv, fluxo luminoso nominal e” 9000lm,
temperatura de cor e” 2000k, vida media e” 24000 hs,
posicao de funcionamento universal. Em-rioluz no 57 nbr
iec 662. Fornecimento.\Un\4.508,00\20,20
3\Cinta de aco galvanizado de 220mm. Fornecimento.\
Par\ 4.508,00\11,60
4\Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-
off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da
carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a.
Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv;
pinos em latao estanhado, devendo atender a
especificacao em-rioluz-66 e ansi c136.10 e nbr 5126, no
que couber. Fornecimento.\Un\4.508,00\30,00
5\Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono sae
1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente
por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-
7398 e 7400 da abnt, com 2,50m de projecao horizontal,
diametro externo de 60,3mm, conforme desenho a4-
1229-pd e especificacao em-rioluz n.o 17. Fornecimento.
\Un\4.508,00\111,05
6\Cabo de cobre flexivel, 750v, pvc/70oc, de: (3 x
2,50mm2) - 5 m por luminária\M\22.540,00\1,99
7\Parafuso frances de ferro galvanizado, com porca,
medindo: (5/8"x2 1/2")\Un\9.016,00\1,45
LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS DE 150W
8\Luminaria lrj-34 para lampada vapor de sodio ou
multivapor metalico de 150w, ip-66, vidro curvo ou
policurvado, corpo em aluminio injetado alta pressao,
para encaixe em tubo com diametro de 60,3mm, com
equipamento auxiliar integrado 220v (em-rioluz 30), refletor
em chapa de aluminio de alta pureza (99,85%), conforme
especificacao em-rioluz no 82.  Na cor laranja.
Fornecimento.\Un\1.984,00\486,10
9\Lampada a vapor de sodio, potencia de 150w, alta
pressao, base e-40, bulbo tubular, corrente na lampada
1,8a, tensao de lampada 100v, pulso de acendimento
2,8 a 4,0kv, fluxo luminoso nominal e” 14.500lm,
temperatura de cor e” 1950k, vida media e” 24000 hs,
posicao de funcionamento universal. Em-rioluz no 57 nbr
iec 662. Fornecimento.\Un\1.984,00\26,05
10\Cinta de aco galvanizado de 220mm. Fornecimento.
\Par\1.984,00\11,60
11\Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-
off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da
carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a.
Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv;
pinos em latao estanhado, devendo atender a
especificacao em-rioluz-66 e ansi c136.10 e nbr 5126, no
que couber. Fornecimento.\Un\1.984,00\30,00

12\Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono sae
1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente
por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-
7398 e 7400 da abnt, com 2,50m de projecao horizontal,
diametro externo de 60,3mm, conforme desenho a4-
1229-pd e especificacao em-rioluz n.o 17. Fornecimento.
\Un\1.984,00\110,90
13\Cabo de cobre flexivel, 750v, pvc/70oc, de: (3 x
2,50mm2) - 5 m por luminária\M\9.920,00\2,00
14\Parafuso frances de ferro galvanizado, com porca,
medindo: (5/8"x2 1/2")\Un\3.968,00\1,45
LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS DE 250W
15\Luminaria lrj-33 para lampada vapor de sodio ou
multivapor metalico de 250w, ip-66, vidro curvo, corpo
em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro
de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (em-
rioluz no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85%
conforme especificacao em-rioluz no 63.  Na cor laranja.
Fornecimento.\Un\1.647,00\706,50
16\Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de
250w, base e-40, bulbo tubular, claro, corrente 3a, tensao
100v, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso
nominal e” 25000 lm, temperatura de cor e” 2000o k, vida
media e” 24000hs, posicao de funcionamento universal a
nbr - 662 e em-rioluz no 57. Fornecimento.\Un\1.647,00\24,10
17\Cinta de aco galvanizado de 220mm. Fornecimento.
\Par\1.647,00\11,60
18\Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-
off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da
carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a.
Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv;
pinos em latao estanhado, devendo atender a
especificacao em-rioluz-66 e ansi c136.10 e nbr 5126, no
que couber. Fornecimento.\Un\1.647,00\30,50
19\Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono sae
1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente
por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-
7398 e 7400 da abnt, com 2,50m de projecao horizontal,
diametro externo de 60,3mm, conforme desenho a4-
1229-pd e especificacao em-rioluz n.o 17. Fornecimento.
\Un\1.647,00\110,85
20\Cabo de cobre flexivel, 750v, pvc/70oc, de: (3 x
2,50mm2) - 5 m por luminária\M\8.235,00\2,00
21\Parafuso frances de ferro galvanizado, com porca,
medindo: (5/8"x2 1/2")\Un\3.294,00\1,45
LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS DE 400 W
22\Luminaria lrj-32 para lampada vapor de sodio ou
multivapor metalico de 400w, ip-66, vidro curvo, corpo
em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro
de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (em-
rioluz no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85%
conforme especificacao em-rioluz no 62.  Na cor laranja.
Fornecimento.\Un\1.636,00\725,50
23\Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de
400w, base e-40, bulbo tubular, claro, corrente 4,6a,
tensao 100v, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo
luminoso nominal e” 47500 lm, temperatura de cor e”
1950o k, vida media e” 24000hs, posicao de
funcionamento universal a nbr - 662 e em-rioluz no 57.
Fornecimento.\Un\1.636,00\30,00
24\Núcleo quádruplo para luminárias em aço de baixo
teor de carbono sae 1010/1020, núcleo diâmetro interno
ao poste 195mm\Pç\409\239,80
25\Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-
off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da
carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a.
Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv;
pinos em latao estanhado, devendo atender a
especificacao em-rioluz-66 e ansi c136.10 e nbr 5126, no
que couber. Fornecimento.\Un\1.636,00\30,80
26\Cabo de cobre flexivel, 750v, pvc/70oc, de: (3 x
2,50mm2) - 5 m por luminária\M\8.180,00\2,00
CONECTORES
27\Conector perfurante para rede aerea, tensao de
aplicacao: 0,6/1 kv, corpo isolado resistente as
intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre
estanhado, com camada de espessura minima de 8 um
e condutividade eletrica minima de 98% iacs a 20o c,
parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material
elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do
conector de forma imperdivel, grau de protecao: ip-65,
para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao:
1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.\Un\1.467,00\4,50
DIVERSOS
28\Poste de concreto, com secao circular, reto, com 11m
de comprimento, tipo pesado, com cabeca de concreto,
inclusive transporte. Fornecimento.\Un\30\920,00
29\Para-raios de distribuicao em oxido de zinco, classe
10ka, potencia de 15kv, balestro ou similar\Un\27\116,50
30\Suporte de aco galvanizado para fixacao de
transformador em poste, diametro de 225mm\Un\
30\45,20
31\Cruzeta q-3, de 6 pinos. Fornecimento.\Un\30\94,50
32\Sela para cruzeta de madeira\Un\30\5,50
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33\Mao francesa plana, de (6,3x32x610)mm\Un\20\6,98
34\Cabo de aluminio, secao de 35mm2, formados por
condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe
2, isolamento para 1kv, em polietileno reticulado (xlpe)
ou etileno propileno (epr), com capa de cobertura em pvc
na cor preta, nbr 7286, nbr 7287 e especificacao rioluz
em-rioluz-74. Fornecimento.\M\1.000,00\2,16
35\Cabo de cobre nu, secao de 25mm2. Fornecimento.
(1kg = 4,51 metros)\Kg\100\20,95
36\Cabo de cobre nu, secao de 35mm2. Fornecimento.
(1kg = 3,16 metros)\Kg\100\21,50
37\Grampo de linha viva em aluminio.
Fornecimento.\Un\50\15,90
38\Chave corta circuito, de 100a, 15kv, com fusivel de
cartucho tipo s-1, exclusive elos fusiveis.
Fornecimento.\Un\50\126,50
39\Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/
8"x2,40m)\Un\50\20,50
40\Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de
5"x5". Fornecimento.\Un\50\2,77
41\Caixa de passagem em aluminio fundido
(15x15x10)cm, com saidas rosqueadas de 3/4" e tampa
removivel. Fornecimento.\Un\50\30,20
42\Caixa de passagem de alvenaria com dimensoes de
(1x1x1)m, inclusive escavacao e reaterro, exclusive
fornecimento do tampao.\Un\50\306,10
43\Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com
tampa de concreto, dimensoes de (0,60x0,60x0,80)m;
exclusive material utilizado para sua construcao.
Construcao.\Un\50\45,07
44\Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com
tampa de concreto, dimensoes de (0,80x0,80x1)m;
exclusive material utilizado para sua
construcao.\Un\50\45,00
45\Conector para haste de aterramento de para-raio,
com uma descida de 5/8". Fornecimento.\Un\50\1,20
46\Cabo de cobre flexivel, 750v/70o, secao de 16mm2.
Fornecimento.\M\5.000,00\3,22
47\Armacao secundaria ou rex para 4 linhas\Un\10\27,50
48\Isolador de porcelana, branco, tipo roldana, de
(50x30)mm e furo de 13mm, rex ou similar\Un\40\1,12
49\Isolador tipo carretilha marrom, de
(72x72)mm\Un\40\1,85
50\Isolador tipo olhal, de suspensao, de 13,8kv, de
6"\Un\40\25,11
51\Isolador, tipo pino, para 13,8kv\Un\40\7,89
52\Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de
250w, base e-40, bulbo tubular, claro, corrente 3a, tensao
100v, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso
nominal >=25000 lm, temperatura de cor >= 2000o k,
vida media >= 24000hs, posicao de funcionamento
universal a nbr - 662 e em-rioluz no 57.
Fornecimento.\Un\200\24,10
53\Reator lampada vapor sodio 250w-220v\Un\200\62,70
54\Luminaria lrj-33 para lampada vapor de sodio ou
multivapor metalico de 250w, ip-66, vidro curvo, corpo
em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro
de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (em-
rioluz no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85%
conforme especificacao em-rioluz no 63.  Na cor laranja.
Fornecimento.\Un\200\709,00
55\Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-
off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da
carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a.
Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv;
pinos em latao estanhado, devendo atender a
especificacao em-rioluz-66 e ansi c136.10 e nbr 5126, no
que couber. Fornecimento.\Un\200\30,50
56\Cabo de cobre flexivel, 750v, secao de 2x1,5mm2,
pvc/ 70oc. Fornecimento.\M\500\0,95
57\Cabo de cobre flexivel, 750v, secao de 3x2,5mm2,
pvc/70oc. Fornecimento\M\2.000,00\1,99
58\Cabo de cobre flexivel, 750v, secao de 3x16mm2,
pvc/ 70oc. Fornecimento.\M\500\17,15
59\Cabo de cobre, flexivel, 750v, secao de 3x10mm2,
pvc/ 70oc. Fornecimento.\M\2.000,00\8,45
60\Chave blindada, tripolar, 250v, de 400a\Un\10\1.570,90
61\Chave blindada, tripolar, 250v, de 200a\Un\10\366,90
62\Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100a.
Fornecimento.\Un\30\42,00
63\Disjuntor trifasico 250v, 60 a 100a\Un\30\48,10
64\Disjuntor trifasico, de 30a, tipo c, eletromar ou
similar\Un\100\33,00
65\Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono sae
1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente
por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-
7398 e 7400 da abnt, com 1,77m de projecao horizontal,
diametro externo de 48mm, conforme desenho a4-1407-
pd e especificacao em-rioluz n.o 17.
Fornecimento.\Un\200\75,95
66\Cinta de aco galvanizado de 220mm.
Fornecimento.\Par\200\11,60
67\Transformador de distribuicao trifasico, de 75kva,
60hz, tensao secundaria de 220/127v.

Fornecimento.\Un\9\7.730,00
68\Transformador de distribuicao trifasico, de 75kva,
tensao primaria de 13,2kv, tensao secundaria de 380/
220v. Fornecimento.\Un\9\4.801,68

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15802/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de de materiais de consumo (placa
mãe, placa de video, ...) para manutenção corretiva e/
ou preventiva em equipamentos de informática,
atendendo as necessidades da Prefeitura de Rio das
Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
11\Memória Kingston KVR400X64C3A/1G ou
similar.\Un\20\70,74
12\Memória Kingston KVR533D2N4/2G ou
similar.\Un\20\164,50
13\Memória Kingston KVR667D2N5/2G ou
similar.\Un\20\169,50
14\Memória Kingston KVR800D2N6/2G ou
similar.\Un\20\134,95
15\Memória Kingston KVR800D2N6K2/4G ou
similar.\Un\20\289,50
16\Memória Kingston KVR1066D3N7/2G ou
similar.\Un\20\204,50
17\Memória Kingston KVR1066D3N7/4G ou
similar.\Un\20\309,90
18\Memória Kingston KVR1333D3N9/2G ou
similar.\Un\20\114,90
19\Memória Kingston KVR1333D3N9/4G ou
similar.\Un\20\204,90
20\Memória Kingston KHX1333C7D3K3/6 ou
similar.\Un\20\364,24
21\Pen drive Kingston DT101N/4GB ou
similar.\Un\20\39,90
22\Pen drive Kingston DT101N/8GB ou
similar.\Un\20\59,50
23\Pen drive Kingston DT101N/16GB ou
similar.\Un\20\74,90
24\Pen drive Kingston DT102/32GB ou
similar.\Un\20\184,50
26\Disco rígido SATA Seagate ST3250318AS ou
similar.\Un\10\234,50
27\Disco rígido SATA Seagate ST3500418AS ou
similar.\Un\8\324,99
34\Unidade ótica LG GH22NS50 preto ou
similar.\Un\10\109,50
38\Placa de som Encore ENM232-6VIA ou
similar.\Un\10\69,50
39\Placa de som Creative Audigy SE ou
similar.\Un\10\229,50
41\Placa de vídeo ECS NS8400GSC-512QS-H ou
similar.\Un\15\218,00
42\Placa de vídeo Asus EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)
ou similar.\Un\10\249,50
44\Cabo para monitor blindado VGA/SVGA/RGB, 2
metros, filtro de ferrite blindado injetado nas duas pontas
para reduzir interferencias, HD15 macho x HD15 macho
(DB15).\Un\20\49,50
45\Cabo de dados para HD Serial ATA.\Un\40\9,50
46\Cabo impressora USB 2.0 A/B 1,8 metros.\Un\20\9,00
51\Cabo de força tripolar tradicional, 1,5 metros, com o
novo padrão Brasileiro legalizado pelo
INMETRO.\Un\40\11,00
52\Cabo de força tripolar tradicional, 1,8 metros, com o
novo padrão Brasileiro legalizado pelo
INMETRO.\Un\30\9,50
53\Adaptador de tomada tripolar AC (2P+T), tomada
padrão novo para padrão antigo.\Un\150\10,50
56\Placa wireless GTS 78-0554P ou similar.\Un\30\89,50
62\Fonte CoolerMaster RS-350-PSAR-I3 ou
similar.\Un\40\224,00
63\Fonte Wisecase WSCW-500-P42S-SK ou
similar.\Un\40\199,50
68\Adaptador com fechadura de aço com chave
micromecânica do tipo canhão, para proteção do interior
do gabinete, cabos do mouse, teclado, monitor e mesa
de trabalho. Composto de um cabo de aço de um metro
revestido em PVC com ponteiras, uma placa de aço
bicromatizado, um tubo de cola cianoacrílico de 2g e um
lenço umedecido em álcool.\Un\200\51,00
75\Apoio de punho em gel para teclado, formato
ergonômico com base aderente na cor preta, Leadership
modelo 8811 ou similar.\Un\500\33,50
76\Apoio de punho em gel para mouse, formato

ergonômico com base aderente na cor preta, Leadership
modelo 9070 ou similar.\Un\500\30,20
77\Caixa de som com 2 canais estereos, proteção
magnética, potencia 4WS, controle de volume, entrada
para fone de ouvido, led indicador para liga e desliga,
conexão USB, na cor preta.\Un\500\27,50
78\Microfone pedestal Leadership modelo 4440 ou
similar.\Un\500\14,90

COMPROMITENTE: Hard Solution Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
2\Processador Core i7-2600S com cooler.\Un\6\970,00
3\Processador Core i5-2500K com cooler.\Un\6\799,00
5\Processador Core i3-2100T com cooler.\Un\15\440,00
6\Placa mãe Intel Desktop Board DQ43AP ou
similar..\Un\20\310,00
7\Processador Core2 Quad Q9300 com
cooler.\Un\5\990,00
8\Processador Core2 Duo E6550 com
cooler.\Un\5\530,00
9\Processador Core2 Duo E4500 com
cooler.\Un\5\450,00
10\Processador Pentium E5200 com cooler.\Un\5\270,00
28\Disco rígido SATA Seagate ST31000524AS ou
similar.\Un\5\360,00
29\Disco rígido SATA Seagate ST31500341AS ou
similar.\Un\5\440,00
30\Disco rígido externo Seagate ST310005EXB101-RK
ou similar.\Un\10\505,00
31\Disco rígido externo Seagate ST320005EXA101-RK
ou similar.\Un\6\800,00
35\Unidade ótica LG GCC-H23N preto ou
similar.\Un\10\110,00
47\Cabo extensor para periféricos padrão USB 2.0, 3,00
metros, Conectores A Macho x A Fêmea.\Un\10\22,00
48\Cabo para conexão de periféricos padrão USB 2.0,
3,00 metros, Conectores A Macho x B
Macho.\Un\10\30,00
49\Cabo para conexão de periféricos padrão USB 2.0,
5,00 metros, Conectores A Macho x B
Macho.\Un\10\35,00
50\Cabo IDE Ultra ATA 80 vias duplo.\Un\10\13,00
60\Teclado Genius PS2 KB-06XE preto ou
similar.\Un\15\19,00
61\Teclado Genius USB KB-06XE preto ou
similar.\Un\15\25,00
64\Case externa CoolerMaster RX-251-STBN-GP ou
similar.\Un\6\70,00
65\Case externa Digital 2.5 IDE ou similar.\Un\6\48,00
67\Bateria CR2032.\Un\20\8,00
73\Filtro de linha 4 tomadas bivolt preto NT 7203 Force
Line ou similar.\Un\25\30,00
74\Filtro de linha 8 tomadas bivolt e fax preto NT 4523
Force Line ou similar.\Un\15\49,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27592/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e
Pesca
OBJETO: Realização de serviços de manutenção e
fornecimento de peças para os tratores agrícolas da
marca New Holland pertencentes a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Agricultura e Pesca
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: A. J. Rodrigues Neto - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\MÃO DE OBRA
1.1\Mão de obra de mecânica, elétrica, lanternagem,
pintura, limpeza de radiador e reparos de bomba injetora
e bicos.\————————\40\H\200,00
1.2\PERCENTUAL DE BDI 15% (QUINZE POR CENTO)
SOB O ITEM 1.1
2\MATERIAL DE CONSUMO
2.1\Bateria;\829992074\1\Und\500,00
2.2\Disco de freio;\5184313\2\Und\370,00
2.3\Anel de freio;\5188115\2\Und\60,00
2.4\Anel de freio;\5105536\2\Und\118,00
2.5\Cilindro de freio;\82018664\2\Und\540,00
2.6\Anel;\14457180\1\Und\3,90
2.7\Anel;\44015841\1\Und\1,90
2.8\Barra de direção;\82991125\1\Und\600,00
2.9\Pino do cilindro de direção;\5173252\2\Und\80,00
2.10\Pino do cilindro de direção;\5142048\2\Und\100,00
2.11\Arruela plana;\51000730\4\Und\20,00
2.12\Retentor do cubo dianteiro;\5137109\2\Und\370,00
2.13\Retentor;\5184118\2\Und\90,00
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2.14\Retentor;\5136002\2\Und\20,00
2.15\Rolamento;\28042470\2\Und\40,00
2.16\Rolamento;\5136951\4\Und\140,00
2.17\Bóia do tanque;\82003505\1\Und\255,00
2.18\Reparo cilindro de direção;\82992949\2\Und\150,00
2.19\Grade;\82991350\1\Und\980,00
2.20\Empunhadeira;\5160057\1\Und\75,00
2.21\Maçaneta;\5182805\1\Und\10,00
2.22\Lanterna farol dianteiro;\82992626\2\Und\40,00
2.23\Lanterna traseira dianteira LD/LE;\829992036/
37\2\Und\130,00
2.24\Lanterna traseira LD/LE;\829992074\2\Und\130,00
2.25\Braço hidráulico do levantador;\73402319\1\Und\1.000,00
2.26\Bomba d’água;\73403480\1\Und\920,00
2.27\Cano de escapamento;\82004294\1\Und\550,00
2.28\Engate rápido;\82991844\2\Und\170,00
2.29\Platô de embreagem;\5189875\1\Und\3.400,00
2.30\Disco de embreagem;\5167937\1\Und\529,00
2.31\Rolamento de embreagem;\47127081\1\Und\350,00
2.32\Rolamento do piloto;\47135670\1\Und\300,00
2.33\Retentor semi eixo traseiro;\5135387\1\Und\180,00
2.34\Reparo controle remoto;\3603496ar\2\Und\20,00
2.35\Jogo mangueira alimentação;\73400306/7/8/
9\1\Und\470,00
2.36\Filtro hidráulico;\5171457\2\Und\50,00
2.37\Filtro combustível;\1930581\1\Und\80,00
2.38\Filtro lubrificante;\1909102\1\Und\50,00
2.39\Filtro combustível;\87800220\1\Und\35,00
2.40\Óleo transmissão;\Nh10w30\4\Und\230,00
2.41\Óleo motor;\Nh15w40\4\Und\200,00
2.42\Bomba alimentadora;\75287234\1\Und\450,00
2.43\Alternador;\73402533\1\Und\2.000,00
2.44\Solenoide da tração.\5164628\1\Und\600,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10039/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de nobreaks, atendendo as
Necessidades da Prefeitura de Rio das Ostras
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Straick Centro de Treinamento e
Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Nobreaks com as seguintes especificações técnicas:
Tensão de entrada nominal: 120V/220V automático; Faixa
de tensão de entrada; 95V/245V; Frequ�ncia de entrada:
47Hz/63Hz; Subtensão: 95V/180V; Sobretensão: 140V/
245V; Potência de saída nominal contínua: 700VA/300W;
Potência de pico nominal: 350W; Tensão de saída nominal:
120V/220V (configurável por jumper); Faixa de saída em
modo inversosr: 120V +/- 5% ou 220V +/- 5%; Frequência
de saída em modo inversor: 60Hz +/- 0,1%; Tempo de
acionamento do inversor: < 0,8ms; Forma de onda em
modo inversor: semi-senoidal; Rendimento a plena carga
em rede: >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V e 90%
para 120V/220V ou 220V/120V; Rendimento a plena carga
em bateria: >=80%; Tensão de operação da bateria: 12V;
Tipo da bateria: selada VRLA, chumbo ácido,livre de
manutenção; Vida útil da bateria: entre 02 (dois) e 05
(cinco) anos; Comprimento do cabo AC: 1,5m com plugue
padrão NBR 14136; 06 (seis) tomadas no padrão NBR
14136; Desligamento quando houver sobrecarga 110%,
7 min rede/50s inversor e 160%, 1 min rede/15s inversor;
Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão
na rede elétrica com retorno e desligamento automático;
Desligamento automático contra descarga profunda de
bateria no modom inversor; Desligamento programado
por carga mínima na saída e ausência da rede elétrica
superior a 01 (uma) hora; Garantia de 3 (três) anos on-
site na mão de obra e peças, sendo que o atendimento
será realizado dentro do horário comercial – 2ª a 6ª de 08h
às 18h (exceto feriados), com até 24 (vinte e quatro)
horas para atender o chamado e 30 (trinta) dias para
solucioná-lo.\Un\1.500\321,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24034/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Prestar serviço de recarga nos extintores
existentes nas Unidades Escolares da Rede Municipal e
da Secretaria Municipal de Educação, visando manter a
segurança, de acordo com as normas técnicas de
prevenção de incêndio.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Marvin Comércio de Extintores Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:

Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Recarga de extintores de agua pressurada (ap),
capacidade de 10 litros\SERVIÇO\126\31,00
2\Recarga de extintores de dioxido de carbono (co

2
)

capacidade de 6 litros\SERVIÇO\141\48,00
3\Recarga de extintores de po quimico (pqs), capacidade
de 6 litros\SERVIÇO\50\35,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23287/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (capa
de processo) para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: José A. C. Machado
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Capa de Processo Protocolo, formato aberto
460mmX310mm, formato fechado 230mmX310mm, em
apergaminhado 150G/M2, 1X0, na cor cinza, acabamentos:
dobrado, cortado, fotolito (1.00M). conforme modelo
anexo.\UND\15.000\0,73
02\Capa de Processo Protocolo, formato aberto
460mmX310mm, formato fechado 230mmX310mm, em
apergaminhado 150G/M2, 1X0, na cor verde claro,
acabamentos: dobrado, cortado, fotolito (1.00M).
conforme modelo anexo.\UND\5.000\0,81.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18253/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos,
que atenderão as necessidades das Unidades Escolares
da Rede Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: G. Marins Comércio Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Armário de aço 02 portas. Medidas: Altura 1,98 x
Largura 0,90 x Profundidade 0,40. Confeccionada em
chapa de aço zincada, porta com reforço interno, pintura
em tinta epoxi pó texturizada a 180°, em módulo totalmente
rebitados, com fechadura escamoteável com chave e
varão interno. \Unid \250\1.058,00
2\Armário de aço 02 portas. Medidas: Altura 1,75 x
Largura 0,76 x Profundidade 0,35. Confeccionada em
chapa de aço zincada, porta com reforço interno, pintura
em tinta epoxi pó texturizada a 180°, em módulo totalmente
rebitados, com fechadura escamoteável com chave e
varão interno. \Unid \500\659,00
3\Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa.
Caixa externa cuja base será do tipo apoio contínuo e 4
gavetas. As gavetas deverão possuir porta etiquetas.
Puxadores em aço inoxidavel, dispositivo de abertura e
deslizamento das gavetas. Corrediças ou carrinho telescópio.
Puxadores tipo embutido ou externo.\Unid \200\890,00
4\Cadeira professor. Estrutura em tubo oblongo com
travessas de reforço 3/4, parede 16, com soldagem
MIG, tratamento anti-ferrugem, pintura epoxi pó. Assento
e encosto em curvas anatômicas, fixados através de
parafusos auto atarrachantes invisíveis, ambos em
polipropileno de alto impacto, estrutura do encosto
ergonômico com encosto de aproximadamente 46 x 29cm,
assento de aproximadamente 46 x 41cm. Altura assento/
chão 43 a 45cm.\Unid \337\239,00
5\Mesa professor, estrutura na cor grafite, em tubo de
aço SAE 1020 de 60mm x 40mm x 1,5mm e 20mm x
40mm x 1,2mm, sistema de soldagem MIG, tratamento
anti ferrugem por processo de fosfatização orgânica,
pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a
210°C, ponteiras de proteção dos pés em nylon especial,
painel frontal em laminado de fibra de madeira moldados
anatomicamente, espessura 10mm, acabamento
laminado melamínico “fórmica”, fixação na estrutura em
rebites de aluminio “pop”, tampo em madeira compensada
18mm, acabamento da surpefície laminado melamínico
“fórmica”, proteção das bordas perfil HD rígido.
Dimensões: Altura do painel frontal 410mm. Tampo
1200mm x 600mm.\Unid \800\398,00
6\Conjunto escolar adulto, com as seguintes especificações
técnicas: Formato retangular; partes estruturais da mesa e
da cadeira construídas em metal aço, chapa de aço 18; O
assento, o encosto, porta objeto e o tampo da mesa

construídos em material termoplástico; O porta-objeto deve
se localizar embaixo do tampo da mesa, sendo fechado na
parte traseira e laterais e possuir orifícios para ventilação, o
tampo deve possuir porta canetas e porta copo; O assento
e encosto da cadeira devem possuir orifícios para ventilação;
Sapatas dos pés antiderrapantes para as cadeiras e para as
mesas, fabricadas em polipropileno e fixadas por rebites
galvanizados .Na estrutura metálica da mesa suporte para
bolsas e mochilas.  Altura da superfície superior da mesa ao
chão 760 mm ; Largura máxima da superfície do tampo 610
mm ; Comprimento do tampo da mesa medindo 460 mm;
Altura máxima da superfície superior do assento 450mm ;
Profundidade máxima da superfície do assento 410mm ;
Largura máxima da superfície do assento 410mm; Altura
máxima da superfície do encosto ao chão 820 mm ; Largura
máxima da superfície do encosto 410mm ; altura  da
superfície do encosto 230 mm ;  Espessura mínima do
assento 04mm; Espessura mínima do encosto 04mm;
Espessura mínima do tampo 04mm. A cadeira deverá possuir
dois pares de metalon na secção 30 mm x 20mm na chapa
18 mm para cada uma das colunas e base dos pés em
metalon 50mm x 25mm ou superior na chapa 18mm e
acompanhar o posicionamento da mesa.Estrutura metálica
fabricada em tubo Metalon Industrial tratados por conjuntos
de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura, soldado através do sistema MIG e pintura
eletrostática de epóxi pó.\Unid \11.795\348,00
7\Bebedouro purificador, gabinete em aço inox, tres
torneiras cromadas de rosca de alta vazão, reservatório
de 100 lts em aço inox com isolamento em EPS e
compressor com refrigeração de gas ecológico de 1/5
HP (mínimo) e rendimento mínimo de 25 litros/hora,
filtro em plástico de alto impacto para altas vazõe,
composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno
e carvão ativado, termostato regulável, bandeja coletora
de resíduos removível. Dimensões aproximada do
produto: 1,47 x 0,81 x 0,63. Serpentina em aço inox 304,
temperatura da água entre 6 a 14°. Potência aproximada
de 240w.\Unid \300\3.390,00
8\Cadeira para auditório em polipropileno altamente
resistente pelo sistema de injeção termoplástica, com
torres de montagem para fixar na estrutura através de
parafusos tipo AA. Medidas aproximadas da concha: altura
360mm x largura do assento 460mm x largura do encosto
340mm x profundidade 480mm. Estrutura em tubo de aço
redondo com aproximadamente 19mm de diâmetro,
curvados em máquina e soldados pelo processo MIG.
Ponteiras plásticas em polipropileno.\Unid \600\120,00
9\Conjunto refeitório adulto, composto de 01 mesa e 02
bancos. Mesa com dimensão aproximada de 2,00 x 0,80.
Bancos nas dimensões aproximadas de 2,00 x 0,30.
Fabricado em MDF com encabeçamento de espessura
de aproximadamente 30mm, revestido em fórmica.
Estrutura em metalon 50 x 30. Tratamento anti ferrugem,
soldagem MIG, com pintura eletrostática a pó.\Unid
\300\1.298,00
10\Conjunto refeitório infantil, composto de 01 mesa e
02 bancos. Mesa com dimensão aproximada de 2,00 x
0,60. Bancos nas dimensões aproximadas de 2,00 x
0,30. Fabricado em MDF com encabeçamento de
espessura de aproximadamente 30mm, revestido em
fórmica. Estrutura em metalon 50 x 30. Tratamento anti
ferrugem, soldagem MIG, com pintura eletrostática a
pó.\Unid \300\1.259,00
11\Poltrona individual para auditório, com espaldar médio,
assento e encosto rebatíveis sincronizadamente através
de acionamento de mecanismo dotado de buchas, eixos
com engrenagem e mola. Assento: estrutura em madeira
compensada em formato anatomico com suporte de
fixação do mecanismo. Encosto: estruturado com peça
injetada a base de polipropileno com alta resistencia.
Estrutura: em aço ABNT 1010/1020 com diametro minimo
de 1".\Unid \250\1.139,00
12\Quadro 3,00 x 1,20 com moldura em aluminio.
Confeccionado em compensado multilaminado de 15mm,
revestido em fórmica branca para Pilot, com porta pilot.
\Unid \400\798,00
13\Ventilador de parede 60cm, com sistema de oscilação,
girando para os dois lados. Grade removivel. Diâmetro 60cm.
Grades em aço e hélice em polietileno. Dimensões aproximadas
0,60 x 0,39. Peso aproximado : 4kg.\Unid \600\298,00
14\Balanço duplo, estrutura em aço resistente, barras
transversais de reforço, apoio para os pés, assento anatomico
com encosto alto e trava de segurança. Dimensões
aproximadas: 1,55 x 1,44 x 1,52\Unid \40\860,00
15\Banco escolar com encosto e 02 pés. Assento e
encosto manufaturados em termoplástico polipropileno,
injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: 0,82
x 0,56 x 1,05.\Unid \100\840,00
16\Escorregador desmontável com 03 degraus
antiderrapantes, corrimão para maior segurança na subida
e sistema de encaixe para caixa de areia. Dimensões
aproximadas: 1,52 x 0,47 x 0,96.\Unid \40\798,00
17\Pacote de bolinhas em PVC, em cores variadas para
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piscina, com 1000 unidades. Diâmetro aproximado entre
0,70 e 0,76.\Unid \40\259,00
18\Piscina de bolinhas em PVC grande com tela de
proteção. Cobertura em PVC, barras de proteção lateral
em aço super resistente, tratamento anti ferrugem, pintura
eletrostática. Dimensão aproximada: 2,00 x 2,00 x
1,90.\Unid \40\1.298,00
19\Cadeira em estrutura tubular de alumínio 1". Diâmetro
2mm, parede liga 6063T5, acabamento polido, rebite de
alumínio, parafuso aço 1.010/20 zincado e envernizado,
assento e encosto com paleta em alumínio trabalhada
pintada. Medidas: Profundidade 0,52cm x Largura 0,52cm
x Altura 0,82cm. Nas cores laranja, vermelha, branca e
azul.\Unid \400\289,00
20\Mesa com base lateral, estrutura tubular alumínio 1",
diâmetro 2mm. Parede liga 6063T5 acabamento polido
rebite de alumínio, parafuso de aço 1.010/20 zincado e
envernizado. Aro central em tubo de alumínio
140mmx6mm parede, ponteiras plástica, tampo de
70cmx70cm com estrutura em madeira OSB com
acabamento em alumínio texturizado e bordas em
alumínio polido, com 04 pés.\Unid \100\340,50.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24454/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de consumo água mineral
acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros, para
atender as necessidades dos diversos setores da
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Laila P Macabú Papelaria ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO
PLÁSTICO DE 20 (VINTE) LITROS, COM TAMPA E
PROTEÇÃO PLÁSTICA NO GALÃO.\UND\35.000\2,94

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33299/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de suprimentos de impressoras
(cartucho HP 56 a, cabeça de impressora...) atendendo
as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM Rodrigues Material de Escritório
e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet preto
C9720A\Un\15\448,00
2\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet ciano
C9721A\Un\15\667,00
3\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
amarelo C9722A\Un\15\667,00
4\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
magenta C9723A\Un\15\667,00
10\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
Q1338D\Un\20\690,00
24\Cartucho de toner Xerox 113R00663\Un\10\530,00
27\Cartucho de toner Konica Minolta 1710587-004
preto\Un\15\750,00
28\Cartucho de toner Konica Minolta 1710587-005
amarelo\Un\15\805,00
29\Cartucho de toner Konica Minolta 1710587-006
magenta\Un\15\804,00
30\Cartucho de toner Konica Minolta 1710587-007
azul\Un\15\804,00
83\Cartucho Epson para jato de tinta preto T038120\
Un\10\63,00
84\Cartucho Epson para jato de tinta tricolor
T039020\Un\10\86,00
86\Cartucho Elgin para jato de tinta 9ml tricolor cl-
31\Un\10\54,00
89\Fita para Impresora LQ-670/680 Pro/2550
7762L\Un\20\40,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33299/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de suprimentos de impressoras
(cartucho HP 56 a, cabeça de impressora,...) atendendo
as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/

2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Licit. Com – Distribuidora e Comércio Ltda -ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
5\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
Q7551XD\Un\450\440,00
8\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
CE505X\Un\10\260,00
9\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
Q5945A\Un\30\600,00
11\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
Q5942XD\Un\20\1.300,00
12\Cartucho de toner Smart Print HP LaserJet
C8543X\Un\20\822,00
13\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
preto Q3960A\Un\10\255,00
14\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
ciano Q3961A\Un\10\313,00
15\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
amarelo Q3962A\Un\10\313,00
16\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
magenta Q3963A\Un\10\313,00
17\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
preto Q5950A\Un\10\559,00
18\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
ciano Q5951A\Un\10\793,00
19\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
amarelo Q5952A\Un\10\793,00
20\Cartucho de toner Smart Print HP Color LaserJet
magenta Q5953A\Un\10\793,00
21\Cartucho de toner UltraPrecise HP LaserJet
C7115X\Un\90\110,00
22\Cartucho de toner UltraPrecise HP LaserJet
Q2612AD\Un\55\160,00
23\Cartucho de toner HP LaserJet CB436A\Un\15\115,00
25\Cartucho de toner Xerox 106R01159\Un\35\190,00
26\Cartucho de toner Samsung ML-1610D2\Un\10\170,00
31\Cartucho de toner para Lexmark Laser
12018SL\Un\15\70,00
32\Cartucho de toner para Lexmark Laser
13T0101\Un\20\450,00
33\Cartucho de toner Samsung ML-2850B\Un\20\100,00
34\Cartucho HP 56A para jato de tinta preto
C9319FL\Un\425\55,00
35\Cartucho HP 57A para jato de tinta tricolor
C9320FL\Un\425\90,00
36\Cartucho HP 96 para jato de tinta preto
C9348FL\Un\465\80,00
37\Cartucho HP 97 para jato de tinta tricolor
C9349FL\Un\465\90,00
38\Cartucho HP 45A para jato de tinta preto
C6650FL\Un\60\85,00
39\Cartucho HP 49A para jato de tinta tricolor
C8799FL\Un\60\100,00
40\Cartucho HP 21XL para jato de tinta preto
C9351CL\Un\140\35,00
41\Cartucho HP 22XL para jato de tinta tricolor
C9352CL\Un\140\38,00
42\Cartucho HP 60XL para jato de tinta preto
CC641WL\Un\30\55,00
43\Cartucho HP 60XL para jato de tinta tricolor
CC644WL\Un\30\65,00
44\Cartucho HP 92 para jato de tinta preto
C9512FL\Un\10\53,00
45\Cartucho HP 93 para jato de tinta tricolor
C9361WL\Un\10\36,00
46\Cartucho HP 74XL para jato de tinta preto
CB336WL\Un\35\55,00
47\Cartucho HP 75XL para jato de tinta tricolor
CB338WL\Un\35\67,00
48\Cartucho HP 15 para jato de tinta preto
C8797FL\Un\30\80,00
49\Cartucho HP 17 para jato de tinta tricolor
C6625A\Un\30\53,00
50\Cartucho HP 27A para jato de tinta preto
C9322FL\Un\10\47,00
51\Cartucho HP 28 para jato de tinta tricolor
C8728AL\Un\10\39,00
52\Cartucho HP 45A para jato de tinta preto
C6650FL\Un\60\90,00
53\Cartucho HP 78XL para jato de tinta tricolor
C6578AL\Un\60\99,00
54\Cartucho HP 29A para jato de tinta preto
C6648FL\Un\10\93,00
55\Cartucho HP 49A para jato de tinta tricolor
C8799FL\Un\10\100,00
56\Cartucho HP 920XL para jato de tinta preto
CD975AL\Un\35\83,00
57\Cartucho HP 920XL para jato de tinta ciano
CD972AL\Un\35\39,00
58\Cartucho HP 920XL para jato de tinta amarelo
CD974AL\Un\35\39,00

59\Cartucho HP 920XL para jato de tinta magenta
CD973AL\Un\35\39,00
60\Cartucho HP 10 para jato de tinta preto C4844A\
Un\35\88,00
61\Cartucho HP 10 para jato de tinta ciano C4841A\
Un\35\80,00
62\Cartucho HP 10 para jato de tinta amarelo C4842A\
Un\35\80,00
63\Cartucho HP 10 para jato de tinta magenta C4843A\
Un\35\80,00
72\Cartucho Lexmark para tinta preto 15M0100\
Un\20\280,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34847/2011 e 4435/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Aquisiçao de materiais diversos para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
do Municipio de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: MAC ID Comércio Serviços e
Tecnologia da Informática Ltda EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO 34847/2011
1\Apontador de metal c/1 furo\Unid\110\0,75
2\Apagador para quadro branco\Unid\20\3,89
4\Caneta atóxica para pintar tecidos sem goma, não
usar em sintéticos, indicada para personalizar roupas,
contornos e detalhes e desenhos em tecidos. Na cor
preta\Unid\50\4,10
8\Cola plástica 90g\Unid\20\1,25
11\Fita adesiva crepe 25x50\Unid\15\4,45
12\Fita durex 12 x 50\Unid\30\2,10
17\Lapis de cor grande caixa c/12 cores\CX\100\4,12
18\Massa de modelar, composição: parafina, ceras, carga
mineral e pigmentos atóxicos embalagem c/
500g(vermelha, azul, amarela, verde, preta, branca e
laranja - 2 de cada) \Unid\14\8,43
22\Pasta polionda 335 x 250 x 20mm na cor  azul.
\Unid\100\2,54
24\Pistola de cola quente p/bastão fino\Unid\20\10,29
29\Tinta de tecido agripuff 35ml nas cores: vermelho,
rosa, verde, azul, amarelo 40 de cada cor\Unid\200\2,99
31\Tinta nanquim 20g nas cores: vermelha, amarela,
azul, verde e rosa, sendo 10 de cada\Unid\50\1,45
PROCESSO Nº 4435/2012
34\Apagador para quadro branco\Unid\1310\3,89
35\Apontador de metal, com 1 furo\Unid\1760\0,75
42\Borracha branca  escolar, nº 20\Unid\1910\0,47
51\Cartolina lisa, sendo: nas cores amarela, azul claro,
branca, rosa e verde claro, sendo 1480 de cada
cor\Unid\7.400\0,33
52\Clips nº 6/0, de metal, 47mm, caixa com 50
unidades\CX\740\2,38
55\Cola plástica branca 90ml.\Unid\2.100\1,55
57\Cola em bastão: com 20g.\Unid\590\1,59
60\Durex colorido, cores variadas\Unid\1.470\0,80
67\Fita adesiva crepe, 19mmx50m\Unid\590\2,45
70\Fita corretiva, 4,2mmx8m\Unid\70\4,10
72\Giz branco, caixa com 64 unidades\CX\360\2,35
75\Grampo para grampeador 23/6, galvanizado, caixa
com 1.000 unidades\CX\250\3,10
80\Marcador de texto, na cor amarela\Unid\630\1,13
90\Papel térmico para fax, 216x30m\Unid\50\5,30
96\Percevejo latonado, c/ 100 und.\CX\105\2,85
102\Pistola de cola quente p/ bastão fino\Unid\520\10,22
108\Tinta para carimbeira, nas cores: preta(80),  vermelha
(60),  azul (40)\Unid\180\2,43
117\Perfurador de papel com 1 furo\Unid\250\5,24
118\Estilete estreito\Unid\320\0,80
119\Estilete largo\Unid\320\1,43
120\Grampo para grampeador de tapeceiro, galvanizado,
106/8, caixa com 2.500 unidades\CX\100\9,13
123\Atadura de crepe, tecido 100% algodão, lavado
(isento de impurezas, alvejante óptico e resíduos de
amido), macio, propriedades elásticas no sentido
longitudinal e transversal, com fio retorcido ou singelo,
não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos,
sem fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer
outro tipo de defeito, bordas devidamente acabadas,
não permitindo desfiamentos, dimensões rolo: 08cm de
largurax 4,5m de comprimento, enrolada em si mesma.
Embalagem individual, acondicionado em pacote com
12 unidades, contendo em cada unidade o nome e a
marca do produto, informações técnicas e do fabricante,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério
da saúde. Tipo aaro ou similar.\Unid\7\7,74
125\Escova para cabelo; atoxico; cerdas em material
plástico resistente e flexível, com aproximadamente 2cm
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altura, em aproximadamente meia circunferência, com
pontas arredondadas; corpo em madeira com
aproximadamente 24cm, cabo com aproximadamente
14cm. Embalagem individual, devendo estar impresso
os dados de identificação, procedência, data de fabricação
e validade. Tipo condor marisa ou similar.\Unid\99\14,84
134\Termômetro, analógico, de vidro, modelo oval, com
coluna de mercúrio (hg) ampla e centralizada, escala maior,
fundo amarelo refletor, faixa de temperatura de +35°c a
42°c, comprimento 40 cm, divisão de escala 0,1°c, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
registro no ministério da saúde e certificado pelo inmetro/
abnt, acondicionado em estojo plástico com tampa. Ref.:
incoterm, medfebre ou similar.\Unid\50\19,80
145\Bacia de plástico reforçado, 20 litros, cores
variadas.\Unid\33\8,09
147\Escova multi uso, com cerdas resistentes de nylon,
corpo em polipropileno, medindo aproximadamente
20cm.\Unid\66\5,40
168\Triciclo mickey -  confeccionado em  plástico
resistente, assento anatômico e cor vermelho com
adesivos do mickey, rodas e manetes amarelas,  pedal
e guidão azul com a figura do personagem no guidão.
Medidas: 0.60 comprimento. Material montado no ato da
entrega.\Unid\33\136,91
169\Triciclo minnei -  confeccionado em  plástico
resistente, assento anatômico e cor vermelho com
adesivos do mickey, rodas e manetes amarelas,  pedal
e guidão azul com a figura do personagem no
guidão.medidas: 0.60 comprimento. Material montado no
ato da entrega.\Unid\37\135,15
174\Bancada de ferramentas - brinquedo eletrônica, que
dispõe de 65acessórios, sendo, peças de madeira, para
a criança liberar sua criatividade, montando
carrinhos,aviões, casas, entre outros e parafusos, porcas,
1 serrote, 1 martelo e uma chave de fenda queemite
som. Nesta bancada, a criança pode guardar as peças
de madeira e acessórios, na gaveta,ou na parte inferior
no cesto. A mesa de construção robusta tem uma morsa
e 2 gavetas. Asuperfície de trabalho tem furos para
acomodar parafusos e um lugar para as ferramentas. O
conjunto de 65 acessórios inclui uma furadeira, 3 brocas,
8 parafusos, 8 roscas, serrote,martelos e 42 peças de
madeira.manua completo. Medida do produto:0,58
comprimentox 0,37 larga. X 0,90 altura.medida da caixa:
0,47 comp. X 0,36 larg. X 0,64 alt. Peso: 07 kg. Material
montado no ato da entrega.\Unid\4\1.119,90
196\Fuka - tipo nitro, visual tuning e novas dimensões
com mais espaço volante e buzina.  Dimensões:
comprimento 0,91 x largura 0,45 x altura 0,43. Cores:
rosa (3 unidades), azul (3 unidades). Cores: azul, vermelho,
etc.. Produto certificado e aprovado pelo
inmetro.\Unid\12\386,49
205\Globo físico ambiental - globo terrestre opaco físico,
com 30 cm de diâmetro, com a configuração geofísica
da terra. Possui, como diferencial, os biomas do mundo,
com nomes e imagens de mais de 150 animais da fauna
típica de cada região, além de localização da flora de
várias regiões do planeta. Sua estrutura é constituída
por um semiarco (régua de meridiano) que auxilia na
precisa localização de locais determinados através das
coordenadas dos meridianos e paralelos. Base: base de
plástico com a “rosa dos ventos” em alto-relevo.
Importante para as orientações sobre os pontos cardeais.
No pólo norte existe um disco de plástico com as horas,
(fuso horário) que permite saber as horas no mundo
todo. Características: diâmetro - 30 cm, altura - 43 cm,
escala - 1:42.000.000 \Unid\8\267,90
207\Balança - composição: abs, visor de cristal liquido,
metais e  eletrôdos. Com plataforma ampla, alça para
facilitar o manuseio e um grande visor de cristal
liquido(8,0x4,0 cm). Capacidade de aferição: 150,0 kg.
Graduação: 100g. Graduação da taxa de gordura: 0,1%.
Graduação da taxa de liquido: 0,1%. Graduação da taxa
de músculo: 0,1%. Modofit: 5 perfis de condicionamento
físico para melhor aferição da taxa. Funciona com 1
bateria cr2032 (inclusa). Pesa em quilos e libras. Medidor
de taxa de gordura, liquido e músculo pelo sistema de
bioimpedância elétrica (bio).memória para 10 pessoas.
Alça para facilitar o manuseio. Dimensão do produto
(largura x altura x profundidade): 290 x 300 x 35 mm.
Peso do produto: 1,300 kg . Dimensão da embalagem:
340 x 320 x 60 mm. Peso da embalagem: 1,550 kg.
\Unid\7\273,10
209\Compressor ou inflador de 4 bicos – capacidade
2.000watts de potencia, peso 2,4 kg, altura:28cm,
voltagem: 110v e 220v, infla 2.000 balões por hora.
\Unid\8\366,91
213\Andador feliz - confeccionado em plástico ultra-forte,
nas cores vermelho, verde e amarelopossui várias
atividades e distrações como trenzinho, relógio, polvo,
etc. Também possui uma trava de segurança. Medidas:
0.40 comp. X 0.34 larg. X .0.39 alt. Material montado no
ato da entrega.\Unid\20\95,99

215\Bola oficial de frescobol - confeccionada em borracha
macia, possui o miolo mole (oco) e câmera de ar butil.
Tamanho: 6 cm. Peso 67g. Cores:  diversas. Saco com
40 bolas.\Unid\10\244,90
216\Peteca oficial badminton -confecção em pena de ganso
(16 penas), utilizada em competições - peso 4,74 a 5,50
gramas. Acondicionadas em tubo de papelão com tampa
com 12 unidades. Produto importado.\Unid\30\71,95
227\Andador 4 em 1 azul - confeccionado em plástico
ultra-resistente, possui uma haste de apoio. Possui porta-
malas, passa-formas, direção, buzina e telefone. Além
de um suporte para os pés retrátil!medidas: 0.52 comp x
0.25 larg x 0.87 alt.\Unid\20\162,79
232\Pneu pequeno - roda de espuma confeccionado
espuma de alta densidade (28),  toda revestida com
tecido emborrachado resistente (lona plástica).
Dimensões da embalagem: 68 x 30 x 20 cm. Peso
aproximado do produto: 2 kg. \Unid\25\96,14
239\Happyphone - brinquedo dinâmico e muito divertido.
Ao discar, a criança vai trabalhar números. Com relógio
com ponteiros móveis para aprender a ver as horas.
Além disso, este brinquedo contém uma cartela do
alfabeto onde a criança vai associar a letra com a
ilustração correspondente. Além de possuir cores  alegres
e vibrantes, o happyphone também é cofrinho. Possui
selo do inmetro. \Unid\30\48,10
243\Quadro de aviso - confeccionado em madeira forrado
com curtiça, moldura em inox. Medida: 1,00m x
1,50m.\Unid\1\98,28
250\Kit brinquedo musical – confeccionado em tecido
plush antialérgico (100% algodão). As texturas dos pés
trabalham a estimulação tátil. Estimula o aprendizado
ensinando as letras “a, b e c” e os números “1, 2 e 3”.
Botões simples com frases divertidas. Kit com três
modelos: urso, girafa e elefante.\Unid\7\176,14
252\Kit limpeza completo – confeccionado em plástico
resistente na cor rosa. Contém: 1 carrinho com rodas, 1
balde, 1vassoura, 1 rodo e 1 pá. Tamanho aproximado
de 60 cm de altura. \Unid\14\93,10
273\Mordedor - elefante redonduchos. Formas
arredondadas e texturas pensadas para a segurança e
conforto do bebê. Suavemente perfumado e cores
especiais. Todo revestido com vinil macio.  Com rodinhas
livres, que garantem a diversão.\Unid\12\67,19
274\Kit mordedor toy story -  confeccionado em puro
látex pintado com tinta totalmente inofensiva. À saúde.
Kit com dois mordedores. 1. Buzze woody do toystory
(18 cm altura); 2. Woody (13cm de altura).\Unid\12\43,15
284\Chocalho -  modelo girasol, em plástico, atóxico.
Bola giratória; suave som de chocalho; folhas para morder;
pétalas giratórias; folhas que giram altura: 19,00 cm.
Largura: 7,00 cm. Profundidade: 4,00 cm. Peso: 62,00
g. Medida produto na caixa: 7 x 9 x 18 cm.\Unid\13\12,25
285\Chocalho - modelo martelo, confeccionado em
plástico atóxico. Em uma das extremidades uma bolão
vermelha para estimular as percepções do bebê, um cor
azul e um chocalho com um pegador para as mãozinhas
do bebê. Este martelo chocalho é do tamanho ideal para
as mãozinhas do bebê.  Medida produto na caixa: 21 x 6
x 14 cm\Unid\13\40,09
315\Régua girafa lilás - régua com 1,40m para medição
de diversas alturas. Para ser afixada na parede.\Unid\
25\49,10
316\Lousa magnética - quadro dupla face, de um lado
um quadro branco, do outro um quadro  imantado.
Conteúdo: 47 letras magnéticas, 47 números e símbolos,
12 peças ilustradas e magnéticas, 01 cavalete com 3
ajustes de altura, 01 caneta para quadro branco, 01
pagador, 01 quadro imantado e dupla face. Totaliza 110
peças.\Unid\20\158,10
317\Kit psicomotor – kit montado com 5 aramados.
Confeccionados em madeira de reflorestamento e arame
com 4 mm de diâmetro, encapado e coloridos: 1 –
elefantinho -contendo 3 percursos diferentes e 15 peças
coloridas em madeira. Tamanho: a32cm x c25cm x l25cm.
.2 - palhacinho-  contendo 3 percursos diferentes e 10
peças coloridas em madeira. A53,5cm x c19cm x l22cm.
3 - arvore - contendo 3 percursos diferentes e 10 peças
coloridas em madeira. A53,5cm x c19cm x l22cm.4 –
foguete - contendo 3 percursos diferentes e 10 peças
coloridas em madeira.tamanho: 31 x 18 x 33 cm,
montanha russa  sapo - contendo 3 percursos diferentes
e 15 peças coloridas em madeira. Tamanho: a32cm x
c25cm x l25cm. Acondicionado em caixa de mdf. Obs:
as peças são compradas separadamente para montar o
kit.\Unid\25\482,17
324\Alfabeto recortado maiúsculo – confeccionado em
mdf tampa serigrafia, 36 peças.  De letras medindo 5
cm de altura cada. Embalagem em caixa de madeira
0,09 x 0,24 x 0,24 cm –1,64 kg.\Unid\20\158,77
332\Atividade tátil - confeccionado em madeira. Contém
20 peças medindo 50mm x 50mm x 10mm, cada,
acondicionadas em pote plástico transparente, com tampa
e alça.\Unid\30\62,74

352\Golfinho - confeccionado em tecido plush antialérgico
(100% algodão). Tamanho: comp. 36 cm.\Unid\12\42,17
360\Copinhos de empilhar – confeccionado em plástico.
Contém, oito  copinhos de empilhar.\Unid\15\28,47
364\Maracas - produzido em plástico  resistente com
cores vibrantes. Tamanho aproximado do produto:
21x10x19cm (cxlxa).\Par\100\5,75
379\Tapete alfabetário e.v.a - material: e.v.a. 10 mm - 26
peças 30 x 30 cm • embalagem: plástico encolhível.
\Unid\25\289,49
386\Kit fada borboleta - asa de borboleta importada em
tecido, detalhes em purpurina, plumas e um aplique de
estrela no centro. Dimensões: 45 cm de altura por 49 cm
de largura. Composto por: 1. Uma asa de fada em tecido;
2. Uma varinha com uma asa em miniatura; 3. Uma tira
com duas asas em miniatura. Todos os itens possuem
decoração com purpurina e plumas. Cores: rosa, pink ,
lilás, azul, amarela. Asa de borboleta importada em tecido,
com diversas cores disponíveis e detalhes em purpurina,
plumas e um aplique de estrela no centro. \Unid\30\31,72
387\Kit princesa luxo – fabricado em plástico. Conteúdo:
1. Coroa miss,2. Varinha, 3. Par de brincos, 4. Anel, 5.
Elástico para cabelo, 6. Pulseiras, 7. Prendedor de
cabelos, 8. Colar.cores variadas.\Unid\30\19,99
388\Varinha fada - em formato de borboleta, fabricado
em tecido, detalhes com plumas, aplique com pedras e
fitas metalizadas. Tamanho:aproximadamente 43 cm.
\Unid\30\5,47
399\Fita flor de primavera - fita em cetim medindo (68cm
comprimento) em cores variadas. Flor branca feita em
tecido com modelos variados.\Unid\50\3,90
401\Tinta  - potes com tinta para pintura no rosto. Conjunto
de 5 potes de 40gramas cada, nas cores vermelho,
amarelo, azul, branco e preto. \Unid\60\20,85
402\Tinta líquida neon - tinta líquida pode ser utilizada
com pincel ou dedo. Capacidade: 15ml\Unid\60\12,81
403\Tinta com glitter - potes de tinta com glitter para
pintura no rosto. Não prejudica a pele. Conjunto de 10
potes de 4 gramas cada, nas cores vermelho, azul,
branco, pink,verde escuro,verde claro,ouro,cobre,púrpura
e prata.\Unid\60\29,88
412\Kit chapéu viseira infantil -  kit com três unidades.
Confeccionado em eva, com elástico, tamanho infantil.
Três temas: 1. Leãonzinho; 2. Macaquinho; 3.
Tartaruguinha. \Unid\11\81,20
414\Chapéu de algodão infantil – chapéu de cozinheiro.
Tamanho pp e p\Unid\11\6,29
427\Jogo de tabuleiro go – confeccionado em mdf. Peso:
4,5kg. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensão:
49,5 x 52cm. Peso: 4,5 kg. Jogo de estratégia com
regras simples, mas muito desafiador.\Unid\20\186,80
433\Jogo de tabuleiro bezette - confeccionado em
madeira. Acondicionado em saco colorido.  Dimensão:
12 x 12 x 31 cm. Peso:0,60kg. (4 anos).\Unid\20\81,99
439\Jogo da tabúada - material: mdf - nº de peças: 50 -
37 mm de diâmetro e 3 mm de espessura embalagem:
madeira - 220x146x37 mm de diâmetro e 3 mm de
espessura embalagem: madeira - 220x146x37 mm.
Tabuada do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.\Unid\25\34,21
445\Elástico - preto com 1 cm de largura, peça com
50metros.\Unid\50\53,90
446\Elástico - preto com 5 cm de largura, peça com
50metros.\Unid\50\90,90
452\Bomba para bola pilats -  mini bomba de mão. Bico
de 7mm. Dupla ação para infláveis de grande
porte.médidas: comprimento 0,25 m x largura 0,05 m x
altura 0,05 m. Peso.: 10g.\Unid\10\17,99
458\Argolas de plástico - cores diversas. Kit com tês
argolas: diametros: 1 - 30 cm, 2 - 40 cm e 3 - 50
cm.\Unid\50\6,52
461\Estilete em madeira c/ girador - 45 cm de
comprimento e 8 mm de diâmetro, é fabricado em madeira
especial. Possui girador com alfinete, usado para acoplar
o estilete na fita de ginástica rítmica.\Unid\60\19,75
465\Coletes - fabricado em tecido 100% poliester, aberto
nas laterais e com elástico reforçado. Conjuntos
compostos por 12 coletes, sendo um de uma cor
diferenciada (goleiro), com logo da prefeitura e da
semed.\Unid\6\177,90
469\Coleção livro de banho balance e brinque - volumes:
1. Lagoa, mini livro de banho com várias imagens dos
animais e seus nomes, tem ainda uma buzina no pato;
2.comvárias imagens dos animais e seus nomes, conta
ainda com umespirrador de água! A criança enche o
livrinho com água e o aperta,,, espirra a água. Tamanho:
12 x 10 cm. Páginas: 6. 1ªedição 2010.\Unid\10\26,19
470\Livro de banho – o que você encontrará... Na praia
- esse é um incrível livro de banho com abas e ilustrações
maravilhosas para a diversão na hora do banho. Com
muitas figuras coloridaspara chamar a atenção do bebê.
Fácil de manusear.editora: ciranda cultural, formato: 16
x 15cm. Número de páginas: 6. 1ª edição
2010.\Unid\10\27,91
471\Livro de banho = os animais do mar - um livro de
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banho onde o caranguejo sai do livro e a criança esconde
ele em vários lugares nas páginas. O caranguejo quando
apertado espirra água!editora: dcl. 8 págs tamanho: 25x24
cm. A ed. 2010. \Unid\10\27,89
479\Livro de fantoche  os três príncipes - forma de livro
de pano com fantoche. Este livro infanto-juvenil é indicado
principalmente para os bebês. Para ser manuseado
tranquilamente pelos bebês enquanto lhes é contada a
história. Com 22 cm de altura e largura: 3 cm de
profundidade. Acabamento em tecido. Edição :
2010.\Unid\10\76,91
483\Meu grande livro de pano animais - um livro gigante
para o bebê. Um maravilhoso livro de pano com pop-up
e sons, interativo e com lindas imagens para a criança
aprender brincando a contar, os opostos, as cores e os
sons dos animais. Cada página virada, várias atividades
para entreter seu bebê. Aperte a vaquinha e ouça seu
som, deslize os bichinhos pelos troncos e, muito
mais.......editora autor: ciranda cultural . Formato:
24,5x30. Páginas: 8.  1a ed. 2010.\Unid\10\94,78
489\Livro de pano gigi – páginas macias e cheias de
desenhos coloridos, pode ser preso ao carrinho ou berço.
Capa flexível | formato: 13 x 13 | 6 págs. \Unid\10\49,77
495\Maleta toy story - uma maravilhosa maleta com 8
livros e mais um cd cheio de histórias.\Unid\20\17,99
496\Maleta grande clássicos disney - maleta com 8
livrinhos de 10 páginas cada, contando os clássicosda
disney e 1 cd que conta as historinhas da disney para as
crianças.edição: 1ª edição – 2009. Formato: brochura
40x30.\Unid\20\17,99
497\Maleta shrek para sempre - com 8 livros, sendo 4 de
histórias, 2 de atividades e 2 livros para colorir. Jogos
para seu computador,  histórias e cantigas.formato:
brochura 40x30. 1ª ed. 2010 / editora/autor: ciranda
cultural.\Unid\20\17,99
505\Maleta bem 10 - super maleta com mais de 30
atividades e cenas para colorir. Vem com um cd-rom
com jogos para computador, papéis de parede e
curiosidades. Inclui ainda um  vídeo “ então eram 10 “,
com um episódio  23 minutos.\Unid\20\18,90
506\Maleta fábulas - lições para a vida. 8 livros (formato:
brochura 40x30), com as mais belas fábulas, essa maleta
trás jogos para dvd, jogos para computador, desenhos
animados para dvd e 1 linda cartela de adesivos do
tema.\Unid\23\19,37
507\Maleta a turma do sítio – oito livros (formato: brochura
40x30), com as mais belas histórias do sítio. Maleta com
desenhos animados para assistir em dvd, jogos para o
seu dvd ( jogue com o controle remoto do aparelho ),
músicas para videokê. Jogos computador.dedoches na
capa da maleta para serem destacados.\Unid\20\18,79
515\Livro fantoche - tictactictac. Contém 10 páginas,
capa dura , formato 21,5 x 26,5 cm. \Unid\10\57,99
518\Cachinho dourado e os três porquinhos - vem com
três dedoches presos ao livro, onde a criança coloca o
dedo e brinca com os ursinhos. Editora - ciranda cultural.
Tamanho: 27 x 24 cm. Páginas: 16. 1ª edição
2010\Unid\10\29,70
520\A e i o u - puxe e mexe  - com moldura que, quando
colocada sobre os personagens, faz com que eles
semovam de verdade. Aeiou é todo ilustrado com lindos
desenhos coloridos. Editora – manole. Dez páginas,
formato 18 x 18, brochura.\Unid\10\27,71
529\Minha primeira caixa de ferramentas- os meninos
vão se divertir com as ferramentas em pop-up deste
livro! A cada página virada , uma surpresa....o martelo
se mexe, a chave roda, o pincel pinta......um livro muito
especial e que possui alça plástica, reforçada. Dez
páginas. Capa dura. Editora: ciranda
cultural.\Unid\10\41,70
535\Livro de pano - os sons do bebê – o kit é contém 2
cds áudio e um livro do pano. \Unid\10\58,10
536\Esconde, esconde - no fundo do mar – formato: 24
cm x 23,5 cm. Cartonado. Páginas: 8\Unid\10\59,44
538\Coleção meus sapatinhos – livros para mentes
brilhantes e dedinhos travessos; projetado para ser um
importante manual para desenvolver habilidades a partir
de textos e ilustrações divertidos. Lindas historinhas
com páginas grossas onde a criança pode folhear á
vontade sem o perigo de rasgar. Medida: 14,5x10,5, 1ª
ed. 2010, 10 páginas.\Unid\10\23,90
548\Discos matemáticos inteligentes -  multiplicação -
ao girar o disco, espie debaixo da aba para ver se sabe
matemática. As respostas aparecem como mágica na
janelinha do disco, conforme gira pelos cem problemas
de multiplicação. Editora – brasileitura. Ano 2008. 1ª
edição. Número de páginas: 10. Acabamento – brochura.
Formato - médio\Unid\20\61,89
549\Disco matemático inteligentes - adicão.ao girar o
disco, espie debaixo da aba para ver se sabe matemática.
As respostas aparecem como mágica na janelinha do
disco, conforme gira pelos cem problemas de adição.
Tipo de capa: encadernado editora: brasileitura.  Edição:
1. Número de páginas: 10.\Unid\20\61,89

559\A coleção fono na escola - essencial para a prática
dos professores. Esclarecimento de alguns disturbios
fonoaudiológicos como no trabalho com atividades
específicas na sala de aula. Composta por três volumes
que tratam sobre dificuldades na linguagem, escrita e
audição, além de três cd-roms, especialmente, elaborados
para o desenvolvimento das atividades. Autoras: márcia
honora / mary lopes e.frizanco.\Unid\30\239,80
568\Bandeja de papelão nº 5, laminada, retangular,
medindo, aproximadamente, 41x34 cm, incluindo as
bordas\Unid\920\1,95
COMPROMITENTE: DIBOÁ COMERCIAL LTDA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO 34847/2011
5\Marcador para transparências ponta 1,0 mm, corpo
preto, tampa na cor da tinta. Permite maior
precisão.\Unid\100\4,68
6\Caneta hidrográfica, escrita macia, tinta a base de
água c/12 cores\Estojo\200\2,35
7\Cola para isopor 90g - transparente ao secar
\Unid\80\2,20
10\Fita adesiva crepe 18x50\Unid\38\2,85
13\Fitilho nas cores vermelho, azul, dourado, prateado,
verde 50 de cada cor\Unid\250\1,05
14\Gisão de cera cx c/12 unidades\Pct\150\2,95
15\Guirlandas em papel seda sanfonado com desenhos
diversos coloridos para festa juninas\Unid\300\44,55
16\Lápis de cor aquarelável c/mini grossa e solúvel em
água cx c/12un\CX\20\11,90
19\Papel peso 40\Unid\150\0,53
20\Papel de presente 60 x 90 pct c/20 folhas\Pct\60\6,29
21\Pasta de papelão c/elastico nas cores: azul e
preta\Unid\1.450\1,40
23\Pasta polionda escolar 335 x 250 x 60mm na cor azul.
\Unid\100\3,35
25\Pincel atômico ponta fina nas cores,  azul, preto,
vermelho. 80 de cada cor\Unid\240\1,30
26\Envelope de plástico densidade 20, c/4 furos med.
240x330mm, para pasta catálogo\CX\10\79,90
27\Plástico transparente, laminado em pvc auto-adesivo,
protegido no verso por papel siliconizado.  Rolo com 25
metros.  \Rolo\10\77,30
28\Tinta de tecido 37 ml nas cores: vermelha, azul, verde,
amarelo, rosa e preto 50 de cada cor\Unid\300\2,35
30\Tinta dimensional alto relevo 35ml nas cores: preto,
vermelho, rosa, amarelo, azul e verde 35 de cada
cor\Unid\210\5,55
32\Pincel trincha para pintura 25mm - chato\Unid\360\1,65
33\Papel color plus 120 g/m2 a4 para impressão em
rotogravura com tinta a base de alcool , não tóxico 100%
colorido pct c/24folhas - cores diversas\Unid\50\5,90
PROCESSO Nº 4435/2012
36\Argila, pct c/ 2kg\Unid\810\16,10
37\Barbante de algodão 8 fios, 250g, com
180m\Unid\470\6,55
38\Bastão de cola quente fina\Unid\3870\0,40
39\Bastão de cola quente grossa\Unid\3870\0,95
40\Bloco creative paper  c/ 50 fls\Pct\5060\8,35
41\Bola de soprar: metalizada nº 7, pct c/ 50 und., nas
cores amarela, azul escuro, branca, dourada, laranja,
prata, verde escuro, vermelha , sendo 230 de
cada.\Pct\1840\4,60
43\Caderno 1/4: brochura, capa dura com 96
folhas\Unid\3690\3,59
44\Caderno 1/4: brochura, capa dura com 48
folhas\Unid\2550\2,51
45\Caderno universitário: espiral, 10 matérias com 200
folhas\Unid\5000\9,39
46\Cx box: polionda azul\Unid\530\3,45
47\Caneta esferográfica : nas cores azul e preta, sendo
3190 de cada cor\Unid\6380\0,70
48\Caneta hidrocor grande c/ 12 unidades\
Estojo\4.580\2,69
49\Cartolina dupla face, nas cores  amarela, vermelha,
laranja e azul escuro, sendo 1435 de cada.\
Unid\5.740\0,54
50\Cartolina laminada, nas cores azul escuro, dourada,
prata, verde escuro, vermelha, sendo 884 de cada
cor\Unid\4.420\1,05
53\Clips n° 2/0, de metal, 34mm, cx com 100
unidades\CX\800\1,99
54\Cola plástica branca 500ml.\Unid\1.010\7,60
56\Cola colorida, 23g, emb. Com 6 cores\CX\2.380\7,30
58\Corretivo, a base de água 18ml\Unid\470\1,81
59\Diário de classe\Unid\3.280\2,65
61\Elástico, nº 18, cx com 100g\CX\450\2,43
62\Folhas de e.v.a. (emborrachado), 60x40cmx2mm, nas
cores: amarela, azul royal, branco, laranja, lilás, marrom,
preto, rosa, verde e vermelho, sendo 636 de cada
cor\Unid\6.360\1,65
63\Envelope pardo, saco em papel kraft, medindo aprox.
240x340mm, com 80g/m2\Unid\27.250\0,13

64\Extrator de grampo, em metal\Unid\200\1,47
65\Fita adesiva, transparente 12mmx50m\Unid\610\2,39
66\Fita adesiva, transparente 45mmx45m\Unid\530\2,70
68\Fita adesiva dupla face, 12mmx30m \Unid\640\1,28
69\Fita adesiva empacotamento, marrom, 45mmx45m\
Unid\550\2,85
71\Fitilho, nas cores dourado, prateado, azul, branco,
verde e vermelho, sendo 220 de cada cor\Unid\1.320\1,05
73\Gizão de cera, cx com 12 unidades\CX\3.530\2,95
74\Grampeador médio: 26/6, metálico, dimensão
130x38x53mm, com capacidade para grampear até 25
fls.\Unid\180\12,44
76\Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx com
5.000 unidades\CX\280\3,98
77\Lápis de cor grande, cx com 12 cores\CX\6.620\4,88
78\Lápis preto: grafite n° 2.\Unid\18.800\0,25
79\Livro ata c/ 100 fls\Unid\150\9,50
81\Marcador para quadro branco,  nas cores zul, preto,
vermelho, sendo 7365 de cada cor\Unid\22.095\1,57
82\Massa de modelar: macia, de amido, não tóxica,
embalagem com 4 unidades de 150g, nas cores vermelha,
azul laranja, amarela, verde e maravilha, sendo 1430 de
cada cor\Unid\8.580\28,51
83\Papel celofane, pact c/ 10 fls, nas cores amarela,
azul, laranja, verde, vermelho e transparente, sendo 450
de cada cor\Pct\2.700\7,88
84\Papel crepom, pct c/ 10 fls, nas cores amarela, azul
escuro, laranja, preta, verde escuro, branca  e vermelha,
sendo 380 de cada cor\Pct\2.660\7,25
85\Papel lustron, nas cores amarela, azul escuro, laranja,
preta, verde escuro e vermelha, sendo 995 de cada
cor\Folha\5.970\0,25
86\Papel sulfite a4, 75g, alcalino 210x297, pct. Com 500
fls\Resma\1.500\11,30
87\Papel ofício 2, 75g, alcalino 216x330, pct com 500
fls\Resma\13.810\13,09
88\Papel a4: pérsico branco, gramatura 180, pct
50fls\Pct\40\22,29
89\Papel a4 vergê, gramatura 180, pct c/ 100 fls, nas
cores: bege e branca, sendo 275 de cada
cor\Pct\550\12,79
91\Papel pardo, kraft puro 80x120cm\Folha\3.730\0,77
92\Papel peso 40\Folha\3.260\0,75
93\Pasta catálogo: c/ 50 sacos\Unid\8.600\9,95
94\Pasta de papelão c/ elástico\Unid\9.780\1,29
95\Pasta suspensa marmorizada\Unid\10.650\1,41
97\Perfurador de papel, c/ 2 furos, para 25
fls\Unid\150\17,90
98\Pincel: para pintura,, chato, n° 12\Unid\1.550\3,85
99\Pincel: para pintura,, chato, n° 14\Unid\1.550\4,85
100\Pincel: para pintura,, chato, n° 16\Unid\1.550\5,43
101\Pincel: para pintura,, chato, n° 18\Unid\1.550\6,15
103\Pistola de cola quente p/ bastão grosso\
Unid\520\10,90
104\Recados auto adesivos, amarelo, 76x102 com 100
fls\Unid\540\9,80
105\Régua: acrílica com 30cm.\Unid\1.080\2,31
106\Tesoura escolar, sem ponta, aço e cabo preto\
Unid\5.170\2,41
107\Tesoura grande, aço, cabo preto com
aproximadamente 21cm\Unid\430\7,01
109\Tinta guache, embalagem com 250 ml, nas cores
amarela, azul escuro, branca, preta, verde escuro e
vermelha, sendo 180 de cada cor \Unid\1.080\3,75
110\Tecido tnt, nas cores  vermelha,  branca,  azul ,
verde,   laranja,   amarela, preta, sendo 540 metros de
cada cor\Metro\3.780\1,20
111\Lápis grafite hb nº 2\Unid\17.800\0,25
112\Papel paraná 100x80cm, nas cores branco e cinza,
sendo 715 de cada cor\Unid\1.430\3,80
113\Papel a3, 75g, alcalino 297x420, pct com 500
fls\Resma\850\23,81
114\Giz pastel, oleoso, cx com 12 cores \CX\500\8,85
115\Lápis carvão\Unid\500\9,39
116\Cola permanente para tecido, 250g\Unid\300\12,90
121\Grampeador de alta pressão para tapeceiro, 106/
8\Unid\90\56,41
122\Grampeador grande 23/6: de grande capacidade,
em aço, apoio da base em resina termoplástica,
dimensões 279x68x280mm, base de fechamento dos
grampos em chapa de aço, mola resistente com retração
automática, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13,
capacidade para grampear até 100 folhas de papel 75g/
m2.\Unid\50\42,69
124\Escova dental para uso infantil, com protetor de
cerdas; cerdas de nylon, macias com 4 fileiras de tufos,
contendo 28 cerdas cada,aparadas e arredondadas
uniformemente na mesma altura; cabo reto medindo
aproximadamente 15cm, anatômico, com empunhadura
de várias cores. Embalagem individual com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade não
superior à 6 meses e registro no ministério da saúde.
Tipo condor maxil ou similar.\Unid\1.430\1,55
126\Esparadrapo, fita hipoalergênica, microperfurada, na
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cor branca ou bege, em não tecido de rayon e viscose,
resistente a água, com ótima aderência. Embalagem(com
lacre de proteção), rolo 12cmx4,5m, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade não superior à 6 meses e registro no ministério
da saúde. Tipo nexcare ou similar.\Unid\532\10,25
127\Fralda de pano , em tecido duplo 100% algodão, cor
branca, macia, não perfumada. Embalagem: cx com 5
unids, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses e
registro no ministério da saúde. Tipo cremer ou
similar.\Unid\206\8,29
128\Lenço umedecido, dimensões aproximadas de
18,5cmx16cm, descartável, classificado como tnt,
(tecido não tecido), para higiene infantil, resistente, sem
alcool e com aloe vera, embalagem: pct com tampa flip
top, com no mínimo 48 lenços, com data de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade não superior à 6 meses e registro no
ministério da saúde. Tipo huggies ou similar.\
Unid\4.114\4,69
129\Loção hidratante, pediátrico, a base de uréia a 3%,
uso externo. Embalagem: frasco com 150ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses
e registro no ministério da saúde. Tipo ureadin ou
similar.\Unid\545\23,19
130\Pente fino para retirada de piolhos e lendeas, corpo
e dentes em aço inoxidável polido, livre de superfícies
plásticas e marcas de solduras, dentes espaçados, com
no mínimo 4cm de comprimento e de pontas
arredondadas. Embalagem individual devendo estar
impresso os dados de identificação, procedência, data
de fabricação e validade. Tipo aya ou similar.
\Unid\99\71,99
131\Fralda, descartável, infantil, tamanho m de 5 ate10
kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica,
isenta de substâncias alergênica, dermatologicamente
testado, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos
infantis, de formato cavado e anatômica, barreiras anti-
vazamento e anti-retorno, de cintura ajustável, dotada de
ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel
super absorventes de capacidade mínima para absorção
de 30 ml de liquido por grama de gel, camadas externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas
entre si, deve conter no mínimo dois fios de elástico,
deve apresentar maciez e absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos
ou qualquer outro tipo de defeitos, perfume de fragrância
agradável que evite forte odor, composta de: polpa de
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno,
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo confeccionado
em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e
resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis
nas laterais de tecido macio tipo tnt com duas tiras adesivas
abre e fecha devidamente impregnada de substância
aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena
dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil
manuseio. Embalagem: o produto deve ser acondicionado
em  embalagem plástica original do fabricante resistente
de forma a manter a integridade do produto até o momento
do uso. As embalagens deverão trazer estampadas o
seguinte: instruções de uso, procedência de fabricação;
nome comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo;
dimensões; data de fabricação/validade; nº do lote;
condição ou nº do registro no ministério da saúde e demais
informações constantes da lei 8078/90 (código de defesa
do consumidor). Obs: a quantidade mínima por embalagem
deverá ser informada em observação à parte, na proposta,
por ocasião da aquisição e o participante do certame deverá
levar amostra.\Unid\46.464\0,50
132\Fralda, descartável, infantil, tamanho xg de 10 ate
14 kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica,
isenta de substâncias alergênica, dermatologicamente
testado, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos
infantis, de formato cavado e anatômica, barreiras anti-
vazamento e anti-retorno, de cintura ajustável, dotada
de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos
de gel super absorventes de capacidade mínima para
absorção de 30 ml de liquido por grama de gel, camadas
externas e internas perfeitamente sobrepostas, com
bordas unidas entre si, deve conter no mínimo dois fios
de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de
empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,
perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, filme de
polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno com espessura,

flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa
multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo tnt com
duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada
de substância aderente antialérgica, possuindo na
extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica
original do fabricante resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do registro no ministério da saúde e demais informações
constantes da lei 8078/90 (código de defesa do
consumidor). Obs: a quantidade mínima por embalagem
deverá ser informada em observação à parte, na
proposta, por ocasião da aquisição e o participante do
certame deverá levar amostra.\Unid\175.016\0,60
133\Shampoo infantil (crianças de 0 a 3 anos), para
todos os tipos de cabelo, fórmula suave para uso diário,
ph balanceado, sem alcool, sem corantes, com extrato
de camomila e aloe vera, dermatológicamente e
oftalmologicamente testado, não irrita os olhos e a pele.
Embalagem: frasco com no mínimo 200ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses
e registro no ministério da saúde. Tipo huggies ou similar.
\Unid\557\12,90
135\Babador confeccionado em tecido 100% algodão,
forro em material pvc atóxico, acabamento com viés
em todo o contorno, cores diversas, com motivos
infantis, modelo tipo frente única com amarração na
cintura e pescoço, dimensões aproximadas: 27x38cm.
Tipo bia baby, colibri ou similar.\Unid\1.364\19,51
136\Cobertor infantil, em material 100% acrílico,
antialérgico, com arremate em volta em seda, com
estampas infantis variadas, cores suaves, medindo no
mínimo 1,10x0,90cm.\Unid\798\56,55
137\Lençol de solteiro sem elástico, de malha 100%
algodão, tamanho 1,40x2,25cm. Estampas variadas. Tipo
santista, teka ou similar.\Unid\1.364\29,78
138\Lençol com elástico, de malha 100% algodão,
dimensões: 0,85x1,60cm, cores branca e bege. Tipo
santista, teka ou similar.\Unid\1.364\32,61
139\Toalha de banho infantil, com capuz, 100% algodão,
extra macio, com forro de toalha fralda, dimensões
aproximada ,090x0,70. Tipo inconfral ou similar.
\Unid\1.364\42,84
140\Elástico para cabelo colorido(tipo xuxinha), pct com
12 unids\Unid\20\14,81
141\Água sanitária, microfiltrado, composição: princípio
ativo, estabilizante, alcalinizante e água, frasco de 1
litro, contendo informações, advertências, nº lote, data
de fabricação e prazo de validade não superior à 6
meses.\Unid\726\5,61
142\Álcool etílico anidro (absoluto), líquido filtrado, 92,8%,
teor alcóolico minímo de 99,3 inpn, com registro ou
notificação da anvisa/ms, frasco de 1 litro, contendo
informações, advertências, nº lote, data de fabricação e
prazo de validade não superior à 6 meses.\Unid\363\8,99
143\Álcool etílico, hidratado em gel, mínimo de 65%
inpn, incolor, odor característico, com registro ou
notificação da anvisa/ms, frasco de 500ml, contendo
informações, advertências, nº lote, data de fabricação e
prazo de validade não superior à 6 meses.\Unid\702\8,69
144\Amaciante de roupas perfumado, com registro ou
notificação da anvisa/ms, frasco de 2 litros, contendo
informações, advertências, nº lote, data de fabricação e
prazo de validade não superior à 6 meses.\Unid\424\5,29
146\Corda para varal, em nylon, com 10 metros de
comprimento, cores variadas.\Unid\156\4,90
148\Prendedor de roupas de madeira, pct com 12
unidades.\Unid\66\1,95
149\Sabão em pó de 1ª qualidade, biodegradável, cx
com 1kg.\Unid\823\5,95
150\Tabela de basquete oficial – confeccionada em  chapa
de ferro (sustentação/bordas) e  compensado naval,
chapa 1,5mm. Medidas: 1,80 x 1,25 m x 18cm.
Acompanha: aro e rede tipo “chua”.\Par\11\995,29
151\Poste de voleibol - confeccionado em tubo de 3",
chapa: 3mm,  acabamento em  pintura  eletrostática. Os
postes vão com argolas que possibilita adaptação de
redes: peteca, volley e volleyteca. Regulagem de altura
para feminino e masculino. Acompanha: catraca
estampada em aço, luvas e tampas galvanizadas.
Medida: 2,50 m.\Par\10\2.795,10
152\Kit voleibol -  fabricado em polietileno rotomoldado,
composto de aditivo antiestático e aditivos anti-uv que
protegem contra raios solares, plástico resistente (peças
grossas e ocas), hastes verticais retas. Peça composta
por oito itens (base de sustentação sem rodinhas (2),
haste vertical com seis regulagens de altura (2), peça de
regulagem de altura e fixação da red (2), bola de voleibol

em vinil (não oficial) e rede com 4,5m de estensão.
Regulagemfeita através de pino plástico com rodca nas
duas extremidades e duas pocas plásticas. Base de
sustentação para ser enchida com água ou areia.
Totalmente desmontavel . Altura máxima: 2,17m x 4,50;
minima: 1,04 x 4,50\Unid\17\1.701,50
153\ Estrutura tubular para tabela de  basquete -  para
quadra externa  modelo fixo para ser chumbado no chão
confeccionado com tubo de aço 5", pintura sintética,
medidas oficiais, aro. Confeccionado em ferro redondo
medindo 0,45cm de diâmetro, medidas da estrutura: 3,95
altura x 1,80 de largura x 3,57 de comprimento. Tabela
confeccionada em chapa de ferro confeccionada em
chapa de ferro e  compensado naval, chapa 1,5mm.v
medidas: 1,80 x 1,25 m x 18cm. Acompanha: aro e rede
tipo “chua”.\Par\3\6.994,00
154\Trave de futsal - confeccionada em tubo de 3" ,
chapa: 2,65mm,  tratamento anti-corrosivo  e  pintura
em  esmalte  sintético. Acompanha: luva p/ fixação e
tampa. Medidas: 3,00 x 2,00  haste -  0,50 x 1,00
m.\Par\7\2.448,00
155\Mesa de futebol de botão oficial - confeccionado em
aglomerado de 15 mm de espessura com pintura em uv.
Sem pé, medindo: 121 de largura x 82 cm de
comprimento. Bordas revestidas em plástico flexível
para proteção dos botões.possui faixas no campo em
dois tons de verde em estilo europeu. Embalagem: 121
cm x 82cm x 8 cm. Peso aproximado do produto – 18
kg.\Unid\20\305,45
156\Gira- gira polvo maluco - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares, plástico
resistente, gangorra para 4 crianças, não é necessário
fixar o brinquedo no chão. Comprimento: 1,62m largura
x 1,62m altura: 0,76m. Material montado no ato da
entrega.\Unid\17\1.419,00
157\Tanque hipopótomo - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares, não desbota
com o sol e chuva.  Com tampa de encaixe para manter
a areia seca e limpa, pode ser acoplado a certos
escorregadores. Pode ser usada como piscina.
Capacidade: 130 litros. Material montado no ato da
entrega.\Unid\23\1.895,10
158\Centro de atividades - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares, com piscina
de bolinhas. Medidas: comprimento: 3,20m; largura:
2,40m; altura: 2,30m. Composto por:  plataforma com
altura de 1m do chão com corrimãos incorporados; 1
escada tradicional, 1 rampa de escorregador reto, 1
escalada curva com furos passantes e saliências para
apoio dos pés, 1 poste/escada com degraus alternados,
1 telhado, 8 postes plásticos (4 superiores e 4 inferiores)
para revestimento dos tubos metálicos, 4 protetores
superiores laterais, 4 tubos metálicos de sustentação.
Material instalado e afixado no ato da entrega.
\Unid\18\11.617,90
159\Módulo circuito baby – desenvolvimento da
coordenação motora e equilíbrio. Feito de espuma
revestido de courvin impermeável super resistente.
Composto por: 1 rolo, 1 túnel, 1 placa de ondas pequenas,
2 placa de ondas média, 2 colchonetes em forma de
triangulo e 2 colchonetes. Medidas: 2.00 comp. X 2.00
larg. X 0.50 alt. (aprox.), nas cores amarela, azul, vermelho
e verde.\Unid\13\1.525,80
160\Tabela de basquete – fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de  aditivoantiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares. Tabela de
basquete ajustável, design arrojado e com duas funções,
travas amarelas, que quando abertas,  proporcionam uma
dimensão ampliada da trave de gutebol americano, primeiro
como cesta de basquete normal e a outra como trave de
futebol americano. Possui vários ajustes, na altura que
vai de 1,70 até 2,41. Acompanha uma bola de basquete e
uma de futebol americano e o suporte para a bola de
futebol americano. Para estabilizar a coluna, precisa colocar
6 galões de água ou 36 kg de areia. Peso: 14 kg. Material
montado no ato da entrega.\Unid\17\955,29
161\Circuito de estimulação para criança de um a dois
anos - espuma densidade 28 com revestimento
emborrachado, altura:0,9 m, comprimento:1,80 m,
largura:1,80 m. Composição: 1b - peça central - cubo com
os quatro lados vasados - dimensões: 90 x 60 x 60 cm; 2b
- rampinhas(onda, escada, lisa) - dimensões: 60 x 60 x 30
cm;3b - protetores laterais - quadrados de: 60 x 60 x 10
cm. Todas peças com velcros para uni-las.nas cores
amarelo, vermelho, azul, preto e laranja.\Unid\7\5.793,90
162\Balanço duplo - estrutura em tubo de aço super-
resistente apoio para os pés assentos anatômicos com
encosto alto e trava de segurança, medidas: 1.55
comprimento x 1.14 largura x 1.52 altura. Material instalado
e afixado ao solo no ato da entrega. \Unid\14\1.137,80
163\Gira - gira (8 lugares) - confecciondado em ferro
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com assento de madeira ou ferro com eixo roletado ou
com bucha. Cores a definir. Medida: 1,5 metros de
diâmetro. Material instalado e afixado ao solo no ato da
entrega.\Unid\10\1.599,90
164\Colchão cor com cor - colchonete que estimula o
aprendizado das cores e a coordenação motora.
Confeccionado com material de fácil limpeza e espuma
de alta densidade revestida de courvin impermeável.
Medidas: 1.50 comprimento x 1.50 largura x 0.02
espessura. Acompanha 4 cubos laranja, 4 cubos verdes,
4 cubos azul, 4 cubos vermelhos, 4 cubos roxo e cubos
amarelos.\Unid\9\885,25
165\Linha movimento sensorial e corporal - material
confeccionado em e.v.a., eucatex, m.d.f., madeira e
corda de nylon - 64 peças (12 pés; 12 mãos; 8 formas
geométricas; 4 formas de passar por dentro com 8
suportes para fixar; 2 tacos ; 3 bolinhas; 2 arcos com 4
suportes; 1 palhaço bocão com 2 suportes; 1 prancha
com semicírculos para equílibrio; 1 pula-corda; 2 sapatas;
1 prancha de equílibrio com 1 madeira roliça) -
embalagem: cx de mdf. \Unid\29\597,90
166\Ginásio de luxo - centro de atividades para
bebê,exercita e estimula com luzes, corido e com sons;
o bebê pode brincar em 3 posições: deitado, sentado ou
em pé; o painel central vira uma mesa de atividades.
Tem piano musical com teclas luminosas e alegres
melodias. \Unid\14\528,90
167\Cama elástica - brinquedo importado. Estrutura 100%
em aço galvanizado a fogo, o que  permite ficar montada
ao tempo sem problemas de ferrugem ou corrosão. Lona
de salto com proteção uv e sem emenda. Rede de
proteção lateral e proteção das molas multicolorida.
Acompanha escada. Dados técnicos: peso: 67kg,
diâmetro: 3,66m, molas: 72 molas galvanizadas. Altura
do chão até a lona de salto: 80cm, altura total: 2,25m,
peso que suporta: 130kg pirulitos / postes: 8, pés em
“w”: 4, curvas: 8, rede: 1,20m x 11,40m. Material instalado
no ato da entrega.\Unid\12\3.598,60
170\Balanço temático mickey- projetado em plástico
resistente agüenta sol e chuva. Balanço com a forma da
cabeça do personagem, o corpo é um confortável
assento para o bebê com cinto de segurança,
proporcionando total  segurança. Cordas em plástico
super-resistente, 02 ganchos para fixação. Dimensões:
34 x 62 x 38 cm. Material instalado e afixado ao solo no
ato da entrega.\Unid\15\467,70
171\Balanço temático minnie - projetado em plástico
resistente agüenta sol e chuva. Balanço com a forma da
cabeça do personagem, o corpo é um confortável
assento para o bebê com cinto de segurança,
proporcionando total  segurança. Cordas em plástico
super-resistente, 02 ganchos para fixação. Dimensões:
34 x 62 x 38 cm. Material instalado e afixado no ato da
entrega.\Unid\15\461,90
172\Balanço temático carros - projetado em plástico
resistente aguenta sol e chuva, balanço  com forma de
carro, na cor vermelho, com cinto de segurança, total
segurança para a criança. Cordas em plástico super-
resistentes, 02 ganchos para fixação,dimensões: 68 x
33,5 x 27 cm. Material instalado e afixado no ato da
entrega.\Unid\13\321,90
173\Baú escrevaninha - fabricado em polietileno
rotomoldado (plástico), super resistente. Grande espaço
interno para guardar brinquedos e acessórios, tampa
deslizante, opção de se transformar em escrivaninha.
Espaçoso com estrutura super resistente, garantindo
maior durabilidade. Dimensões aproximadas:
69x47x51,5cm. Material montado no ato da
entrega.\Unid\25\925,15
175\Cadeira de refeição - certificado conforme a norma
brasileira de segurança  nbr 13919. Bandeja fixa , apoio
para os pés, fácil de abrir, dobrar e guardar, segura, leve
e compacta, assento e encosto em laminado, cinto de
segurança de 3 pontos. Dimensões:altura : 100,2 cm.
Largura: 64,5 cm, comprimento: 66,5 cm, peso: 4,5 kg.
Material montado no ato da entrega. Material montado no
ato da entrega.\Unid\46\273,15
176\Cozinha super chef – cozinha com acendedor de
fogão que faz barulho de verdade e geladeira com espaço
interno para guardar alimentos. Forno comportas que abrem
e fecha. Ainda acompanha: 1 pode de café, 2 pratos, 2
xicaras, 2 garfos, facas, 2 colheres, 1 frigideira e 1 telefone.
Dimensões (lxaxp): 72x101x36 cm. Peso: 9000g. Material
montado no ato da entrega.\Unid\4\1.741,40
177\Escorregador baleia - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares. Medidas:
comprimento: 0,89m; largura: 0,61m; altura: 0,35m.
Material montado no ato da entrega.\Unid\13\553,90
178\Escorregador - fabricado em polietileno rotomoldado,
composto de aditivo antiestático e aditivos anti-uv que
protegem contra raios solares. Escada com 3 degraus,
rampa pequena e larga, 1 trava de fixação. Altura 94 cm
x largura 54 cm x comprimento 1,47 cm. Peso 16 kg.

Material montado no ato da entrega.\Unid\8\784,90
179\Gangorra cavalinhoc/som - confeccionadaem
material plástico rígido. Emite som. Com dois lugares.
Dimensões (lxaxp): 42x49x108 cm peso:
6200g.\Unid\10\351,29
180\Gangorra individual - temática trigão. Fabricada em
plástico rígido,gangorra temáticaem forma de tigre, nariz
lilás. Dimensões: 80,7 x 31,5 x 45,5 cm. 0 dias úteis ao
prazo normal de entrega deste produto.\Unid\10\322,44
181\Gangorra dinossauro- em formato de dinossauro,
fabricado em plástico rígido em forma de dinossauro na
cor roxa. Pode ser usada por 3 crianças ao mesmo
tempo.  Super- resistente. Dimensões: 159 x 41 x 49
cm.\Unid\10\598,15
182\Gangorra moto- em formato de moto, fabricado em
polietileno de alta resistência, possui alta durabilidade da
coloração, e ausência de cantos vivos. Detalhes em
alto relevo. Dimensões (metros): frente: 0.83 x
profundidade: 30,27 x altura: 0,5. \Unid\10\218,44
183\Casinha - fabricada em madeira de cedrinho e
cobertura em telhas fibrocimentosuper resistente
garantindo grande durabilidade e resistência ao produto.
Possui: cercado na varanda e floreira nas janelas frontais;
pintura com tinta esmalte a base de água. Estilo pré-
montada com paredes parafusadas. Portas e janelas
com tramelas internas, abrem e fecham normalmente;
acompanha manual ilustrativo para montagem;
especialmente fabricada para área externa; uma porta
com dequalque de um menino e de uma menina,duas
janelas na parte frontal da casa em uma um dequalque
de menino e na outra um dequalque de menina.  Uma
janela ao lado. Cor: amarela. Medidas: altura 1,92m x
largura 1,48m x comprimento 1,79m. Material montado e
afixado ao solo no ato da entrega.\Unid\10\2.665,90
184\Trenzinho da alegria - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares. Multicolrido
(vermelho, amarelo, azul, laranja e verde), formado por
5 partes e no formato de trem.comprimento - 2,16, largura
- 0,84, altura - 1,22. Material montado e afixado ao solo
no ato da entrega.\Unid\9\3.199,00
185\Play do bosque - fabricado em polietileno
rotomoldado, composto de aditivo antiestático e aditivos
anti-uv que protegem contra raios solares.  Composição:
casinha com  telhado vermelho,escada e escorregador.
Medidas: 0.64 comprimento x 1.69 largura  x 1.46 altura.
Material montado e afixado ao solo no ato da
entrega.\Unid\4\1.877,19
186\Ginásio de atividades – temático centopéia, com
textura diferenciada, cores brilhantes e com som. Fácil
de transportar, vira uma bolsinha. Quando abre se
transforma num lindo colchão de atividades em formato
de centopéia. Dimensões (lxaxp): 54 largura x 52 altura
x 55cm profundidade.  Peso: 1200g.\Unid\15\382,99
187\Túnel – semicírculos confeccionado em espuma,
densidade 28cm, com revestimento emborrachado.
Peças em formato de “u” que ao coloca-las lado a lado,
formam um túnel. Material montado e afixado ao solo no
ato da entrega.\Unid\50\520,77
188\Caminha de espuma – confeccionada em nylon
resinado, com estrutura em aço galvanizado, pode ser
empilhada quando não está em uso. É confortável e
segura, com dimensões 120 x 60cm (área útil) e 15cm
de altura. Suporta até 28 kg. Medidas: 1.20 comprimento
x 0.60 largura x 0.10 altura.\Unid\540\307,95
189\Ponte arco íris - produto fabricado em espuma de
alta densidade, revestido em vinil impermeável de alta
qualidade. Medidas: 1.50 comp. X 1.40 larg. X 0.60 alt.
Em formato de ponte com sete ondulações que estimula
o bebê a explorá-la. Ao lado um tapete em meia lua com
espuma de alta densidade.\Unid\12\1.665,40
190\Módulo equilibrio – pista em formato de “u” maiúsculo
que incentiva o desenvolvimento do equilíbrio.
Confeccionado em espuma de alta densidade “28”,
revestida de courvin impermeável. Nas cores azul e
amarelo.\Unid\6\1.705,14
191\Piscina interativa - montanha de gelo com pista de
esqui, túnel e um balde.as fontes jorram em diversos
níveis o que torna a atividade aquática divertida.
Acompanham um urso polar, uma morsa e um pingüim
que espirra água . O conjunto situa-se na altura das
crianças o que ajuda a manter o ambiente seco e limpo.
Dimensões: 0,75 comprimento x 0,17 largura  x  0,72
altura. Material montado  no ato da entrega.\Unid\7\740,29
192\Tanque de areia interativo - contém duas áreas com
areia em dois diferentes níveis. Pode ser facilmente
convertido numa mesa simples para se brincar. Uma
escavadeira  em miniatura fará a alegria das crianças.
Contém uma pista para carros, um túnel e uma rampa
que estimulam a imaginação. Acompanham 10
acessórios: 1 escavadeira, 2 pontes, 1 túnel, 1 dique, 1
rampa, 1 balde, 2 veículos. Material montado no ato da
entrega.\Unid\8\1.813,70
193\Organizador – produto de potietileno de média

densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno
pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a
coloração original mesmo que exposto ao tempo. Em
formato de colméia. Empilhável, pode ser colocada uma
sobre a outra para otimizar o espaço. Cada módulo
contém  4 fileiras contendo 6 cavidades cada fileira(24
cavidades), as cavidades são ligadas entre si através
de fendas laterais, as cavidades são abertas pela frente
e por trás permitindo acesso pelos 2 lados, as fileiras
são encxdas umas às outras por um sistema de macho
e fêmea, e fixadas entre si por parafusos.  Dimensão:
1,34 comprimentos x largura 0,38x altura 0,37. Peso: 8,5
kg. Material instalado e afixado no ato da entrega.
\Unid\28\1.891,47
194\Rede e suporte para jogar -  para volei,  peteca, etc.
Confeccionado em resina plástica de polietileno e a rede
de nylon macio e resistente. Em cores diversificadas
com sete regulagens de altura, e com opção de
enchimento da base com água ou areia para maior
estabilidade, acompanha uma bola e as traves possuem
rodas para fácil locomoção. Medidas: comprimento:
4,50m x largura: 0,57m . Altura mínima: 1,15m, altura
máxima: 2,40m.\Unid\8\928,88
195\Carrinho com pedal removível – confeccionado em
plástico durável, nas cores azul, vermelho e rosa. Com
pedal e plataforma, removível, para usar com crianças
que ainda não sabem pedalar. Acompanha: chave de
ignição que gira e faz barulho , espelho retrovisor que
reflete de verdade, empurrador anatômico e removível,
cinto de segurança e lataforma. Dimensões (lxaxp):
38x52x89 cm peso: 6500g. Dimensões do produto: 89 x
52 x 38 cm. Peso aproximado do produto: 6,4 kg.produto
certificado e aprovado pelo inmetro.\Unid\12\454,19
197\Carros - tipo princesas, confeccionado em plástico,
possui piso removível e alça para os pais empurrarem o
carrinho. Inclui encosto alto de assento, volante fácil de
agarrar, porta-copo, chave de ignição e buzina.
Dimensões: comprimento 75 x largura 42 x altura 85 cm.
Cor: rosa. Produto certificado e aprovado pelo
inmetro.\Unid\12\1.062,40
198\Carro de polícia - confeccionado em plástico, possui
piso removível e alça para os pais empurrarem o carrinho.
Inclui encosto alto de assento, volante fácil de agarrar,
porta-copo, chave de ignição e buzina. Dimensões:
comprimento 75 x largura 42 x altura 85 cm. Produto
certificado e aprovado pelo inmetro.\Unid\12\1.049,10
199\Carro de bombeiro - confeccionado em plástico,
possui piso removível e alça para os pais empurrarem o
carrinho. Inclui encosto alto de assento, volante fácil de
agarrar, porta-copo, chave de ignição e buzina. Possui
tanque de água sob pressão e mangueira. A mangueira
serve para espirrar água ao fazer pressão no tanque. O
tanque é facilmente removível e possui capacidade para
2 litros de água  dimensões: comprimento 82 x largura 44
x altura 82 cm produto certificado e aprovado pelo
inmetro.\Unid\12\1.159,10
200\Espelho – contraplacado marítimo de bétula,
imantado, com 10 cm de largura, em todo o seu contorno
do espelho, cores vibrantes do contraplacado (tinta
atóxica), com lindos enfeites (flores, caracol, palhaços,
etc.)  E vidro de segurança. Garantia de 5 anos. Medida
do espelho: 2metros de comprimento x 80cm de largura.
Material montado e afixado na parede no ato da
entrega.\Unid\33\905,80
201\Triciclo reforçado – visual robusto e super rodas
com calotas, assento anatômico com alça (regulagem
em 4 posições) pára-lama dianteiro caçamba basculante
para a criança carregar o que quiser. Vem com caçamba
trazeira. Dimensões (lxaxp): 52x49x68 cm peso: 4225g.
Material montado no ato da entrega.\Unid\21\507,95
202\Kit mercadoria do bairro – confeccionado em mdf.
Acompanha: balcão com 12 bandejas e 12 tipos de frutas
de plastico. Balancinha e cx com dinheirinho e  papel e
moeda. 32 caixinhas ilustrando 19 produtos de
alimentação e limpeza.dimensões do produto montado:
170 x 110 cm, peso aproximado do produto: 18
kg.\Unid\8\1.751,49
203\Brinquedoteca master – com 35 itens: prateleira c/
telhado, teatro da patota, castelo da leitura, tapete
alfanumérico 36peças, casinha de boneca 5 peças,
móveis para casinha (sem personagens), palhaço bola,
cubo tátil, jogo de argolas liso, bate pinos, blocos lógicos
de eva, transtora, quadro de atividades, dominó adição,
dominó subtração, dominó multiplicação, dominó divisão,
futebol de pinos, relógio cuco, loto leitura, loto numérica,
pote com 72 letras eva, pote com 40 números eva,
memória alfabetização, memória matemática, mesa
oitavada com oito cadeiras, 2 fantoches, quebra-cabeça
pato e pata, pequeno engenheiro, cxs coloridas, dado
grande, rola-rola, multi-race e corrida fixa.materiais:
madeira, plástico, fórmica, mdf, eva, etc. Embalagem
cx de papelão. Peso: 111,00kg.\Unid\7\4.065,90
204\Radio c/cd portátil  - 3w usb. Usb host, avanço,
retrocesso, play, stop, pause controlados pelo aparelho.
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Cd player informações id3 no display, exibe informações
dos arquivos de música mp3, como nome do artista e
nome da música. Reprodução aleatória das faixas
(random). Reproduz cd mp3, cd-r e cd-rw. Memória
programável para 32 faixas. Função de repetição da
faixa, do disco e do álbum (para álbuns de arquivos
mp3). Rádio fm e ondas médias, alimentação 127 / 220v,
consumo médio 9w, consumo standby 1,5w, conexões.
Entrada usb host. Entrada: auxiliar line-in para reprodução
de musica de media players, saída para fone de ouvido.
Dimensões: 1)  aparelho (lxaxp mm): 371 x 143 x 238, 2)
embalagem individual (lxaxp mm): 415 x 182 x 298. Peso
líquido aprox. Do aparelho (kg) 2,5. Garantia: 01 ano
ofertado pelo fabricante.\Unid\20\1.519,90
206\Cantinho da leitura - confeccionado em mdf. Medida:
1,09 cm altura x56cm largura x  6cm profundidade.
\Unid\50\258,49
208\Banco infantil - banco confeccionado em resina
plástica de polietileno formato de lápis (o assento e o
encosto) e a estrutura de metal. Medidas:comprimento
1,65m x largura 0,50m x altura 0,80m. Peso:19
kg.\Unid\10\1.106,10
210\Armário aéreo maior boreal – confeccionado em mdf
15mm,revestido com finish foil branco, chapa de fibra
3mm (costas), com 2 portas de vidro requadrado em
mdf e vidro minibreal, prateleira interna; puxadores
resistentes, plástico pintado com acabamento em verniz;
dobradiças: metálica estampada. Medida: 45 cm altura x
63,50 largura x 31,00 cm profundidade. Peso 12,30
kg\Unid\25\448,80
211\Armário aéreo com três portas -  armário triplo
confeccionado em mdp de 15 mm - , design quadrado,três
portas vidro fumê temperado, estrutura: mdp de 15 mm
- certificado fsc ambientalmente correto, pintura de alto
brilho com verniz uv, prateleiras fixas (mdf 15mm),
dobradiça100% metálica, puxadores em psai ( poliestireno
alto impacto) com acabamento metalizado em verniz uv,
fixação na parede com parafusos. Medidas: 9l x a x
p):120 x 67,5 x 31,4 cm.\Unid\25\503,98
212\Andador  leão - confeccionado em plástico rígido em
formato de leão. Cores: amarelo predominante, rodas
verde, assento vermelho e empurrador azul. Auxilia o
bebê em seus primeiros passos, alegrando-o com luzes,
sons e música. Os bebês que já ficam em pé podem
passear nas costas do leão.\Unid\12\559,92
214\Raquete frescobol - confeccionado em madeira
maciça. Revestida com polietileno, na cor azul claro,
super leves, cabo emborrachado, melhor pegada e
conforto. Acompanha uma bola em borracha.
Acondicionada em bolsa plástica com cardaço.\
Par\60\46,29
217\Kit badminton - raquetes confeccionada em fibra (2
pares), 2 petecas em nylon, suporte com rede e uma
capa com alça para 4 raquetes e acessórios.\
Unid\30\191,15
218\Peteca oficial - pena de ganso pintada, com
amortecedor, sua base é composta de borrachas, em
camadas sobrepostas a qual acondiciona penas coloridas.
Medindo 20x4x4 aproximadamente. Acondicionada em
embalagem plástica. Peso:200g. \Unid\100\37,15
219\Cx tátil  - confeccionada em mdf,colorida,  possui
duas aberturas, nas aberturas  malhas sanfonada por
onde se introduz as mãos. Medidas 247x247x123 mm.
Possui 8 pares de texturas diferentes. \Unid\35\104,84
220\Baby apoio -  material de fácil limpeza espuma de
alta densidade revestida de courvin impermeável. Área:
0,45x0,50m.\Unid\30\250,80
221\Colchonete - confeccioado em espuma de alta
densidade revestida de courvin impermeável.medidas:
1,20x0,60x0,04m (cores variadas).\Unid\350\170,72
222\Báu educativo - baú e brinquedos confeccionados
em madeira. 1.ábaco (1 a 9 com 46 argolinhas em madeira);
2.mosaico com 36 peças; 3.blocos coloridos com 33
peças; 4.cubo de encaixe com 5 peças; 5.pinos coloridos
com 20 peças; 6.passa figuras; 7.relógio; 8.prancha de
formas com 12 peças; 9.balancinha e 10.bate pinos.
Dimensões aproximadas do baú embalado: 44x31x31
cm.\Unid\30\670,19
223\Kit espaço - cx de madeira: contém 11 jogos para a
idade pré escolar, que trabalham conceitos de
classificação, seriação, seqüência, correspondência e
outros. Acompanha folheto explicativo com sugestões
de atividades.material: mdf / madeira - nº de peças: 176
- 165x165x30 mm (quadrado vazado) embalagem: papelão
- 490x265x280 mm. \Unid\30\561,77
224\Baú - confeccionado em plástico ultra forte, em
formato de  hipopótamo, com olhinhos    móveis, podendo-
se criar expressões com a carinha dele.cor a definir.
Comprimento: 0,48m; largura: 0,73; altura: 0,57m. Material
montado no ato da entrega.\Unid\35\380,10
225\Bandinha rítimica - conjunto com 20 instrumentos
musicais: 1 - surdo gigante, em pvc colorido, com pele
em poliéster sintético, medindo 20x24cm. Acompanha 2
baquetas em madeira. 2 - surdo mor, em pvc colorido,

com pele em poliéster sintético, medindo 20x16cm.
Acompanha 2 baquetas em madeira. 3 - tambor, em pvc
colorido, com pele em poliéster sintético, medindo
20x8cm. Acompanha 2 baquetas em madeira. 4- ganzá,
em alumínio cromado, medindo 25cm de comprimento.
5 - afoxé, em madeira com contas coloridas, medindo
aprox. 17cm. 6 - pandeiro, em pvc colorido, com 20cm
de diâmetro, com platinelas em metal cromado e pele
em poliéster sintético. 7 - reco-reco, em pvc colorido,
com 25cm.8 - prato (par), em metal cromado, com 20cm
de diâmetro. 9- chocalho, com cabo em madeira e
chocalho em alumínio cromado, medindo
aproximadamente 22cm. 10 - castanholas, com cabo
plástico, castanholas em plástico rígido, medindo
aproximadamente 17cm. 11 - clave de rumba (par), em
madeira, medindo 19cm de comprimento. 12 - flauta
doce, em plástico rígido colorido, com aproximadamente
30cm de comprimento. 13 - maracá, com cabo de madeira,
base em plástico rígido, com aproximadamente 17cm,
14 - pandeiro pastoril, em pvc colorido, com 20cm de
diâmetro, com platinelas em metal cromado. 15 -
platinelas, com cabo plástico, 2platinelas em metal duplo,
medindo aprox. 23cm. 16 - black black, confeccionado
em metal cromado, medindo aprox. 14cm de comprimento.
17- sino, em metal cromado. 18 - triângulo, em metal
cromado com aprox. 15cm. 19 - coco, em plástico rígido,
com 10cm de diâmetro. 20 - campanela, com cabo de
madeira e 4 guizos em metal cromado. Conjunto
acondicionado em mochila de plástico em pvc, na cor
azul com zíper e alças.peso: 3,900 kg.\Unid\40\728,40
226\Baú com brinquedos de plástico - todos os brinquedos
são de encaixe, permitindo à criança montar e desmontar
quantas vezes quiser.  Contem: palhaço teimoso, palhaço
narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de
encaixe, bola bem bolada, gato/cachorro com argola.
Acondicionado em cx de mdf. Material: mdf/ plástico - nº
de peças: 8 - 235x180x 150 mm (tartaruga).
\Unid\30\412,40
228\Andador feliz hipopótamo  –  confeccionado e plástico
ultra-forte, nas cores verde, roxo, amarelo e vermelho,
o hipopótamo abre a boca para a brincadeira com
bloquinhos didáticos de encxr de formas e cores
diferentes. O andador ainda tem espaço para guardar os
blocos e uma corda para puxar. Dimensões: 51 x 34 x 43
cm - peso: 1,050 kg\Unid\20\154,31
229\Casinha de madeira -confeccionada em mdf 6 mm.
Composta por 3 andares e 5 cômodos acompanha
mobiliário com 31 peças para sala de estar, cozinha,
quarto, banheiro e área de lazer. Telhado na cor azul
móvel com dobradiça. Medidas: 0,84 x 0,84 x 0,42 m.
\Unid\24\664,17
230\Casinha de madeira - confeccionada em mdf 6 mm.
Composta por 2 andares e 8 cômodos acompanha
mobiliário com 31 peças para sala de estar, cozinha,
quartos, banheiro, \Unid\24\794,90
231\Pneu médio - confeccionado espuma de alta
densidade (28) toda revestida com tecido emborrachado
resistente (lona plástica). Dimensões da embalagem: 68
x 30 x 20 cm. Peso aproximado do produto: 2kg.
\Unid\25\229,10
233\Trave de gol - confeccionado em polietileno com
duas posições  (alta e baixa).  Com estrutura em forma
tubular multicolorida, com rede de nylon macio,  laterais
vazadas e com parafusos para fixação. Opções de
medidas: 1ª: altura: 0,80cm x comprimento: 0,90cm x
largura: 1,00m. 2ª opção: altura: 0,90cm x comprimento:
0,80cm x largura: 1,00m. Acompanha uma bola.  Material
montado no ato da entrega.\Unid\17\1.019,10
234\Movimento físico integral - conjunto confeccionado
em madeira maciça e arcos em plástico, com a seguinte
composição: 10 bases para arco em formato t, medindo
22x22,5 cm; 04 bases para bastão em formato x, medindo
22x22 cm; 08 bastões em madeira e revestido em
plástico, medindo 1,08m; 05 arcos coloridos em plástico,
medindo 80 cm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos em
plástico, medindo 80cm; 04 bases para semiarcos em
madeira, medindo 25x65x30 cm; 03 pranchas de equilíbrio
em madeira, medindo 1,0 m; 04 bases para prancha em
maeira, medindo 25cm 01 base de madeira para jogo de
argola em formato x, medindo 40cm; 05 pinos coloridos
em madeira para jogo de argolas, medindo 10 cm. 05
argolas coloridas em pvc, medindo 10 cm. 08 bases de
madeira em formato t para suporte das barras, medindo
22x22 cm. 08 suportes em quatro alturas diferentes,
medindo respectivamente 2 cm, 3 cm, 4 cm e 5 cm.
\Unid\29\572,19
235\Sorveteria – confeccionado em plástico resistente.
Sorveteria musical toca 3 alegres sons,  multicolorido.
Produz três sons. Acompanham 3 cones, 3 suportes
decorados para os cones e 5 sabores diferentes de
sorvete para trocar, 2 colheres e 1 colher para servir
sorvete.  Inclui várias combinações de coberturas.
Medida  do produto: 0,26 comp. X 0,21 larg. X 0,21 alt.
Medida da cx: 0,31 comp. X 0,44 larg. X 0,29 alt. (2 unid).

Peso:1,1 kg. Pilhas “aa” incluídas. Material montado no
ato da entrega.\Unid\16\240,29
236\Cx de correio - fabricado em polietileno rotomoldado,
composto de  ditivoantiestático e aditivos anti-uv que
protegem contra raios solares. A porta abre e fecha para
retirar a correspondência. Totalmente montável na cor
azul. Medida do produto: 0,28 comp. X 0,22 larg. X 0,50
alt. Medida da cx: 0,28 comp. X 0,24 larg. X 0,50 alt.
Peso: 1 kg.\Unid\16\699,80
237\Máquina de café – confeccionado em plástico,
multicolorido, reproduz três sons. Cesta moldada no
brinquedo armazena deliciosos doces. Medida do produto:
0,26 comp. X 0,21 larg. X 0,21 alt. Medida da cx: 0,31
comp. X 0,44 larg. X 0,29 alt. (2 unid). Peso:01 kg.
Material montado no ato da entrega.\Unid\16\345,10
238\Mesinha encantada - material: confeccionado em
plástico, na cor verde, com muitas opções para brincar
e aprender. A mesinha acompanha blocos coloridos  para
montar, relógio, esfera giratória, engrenagens giratórias,
formas para encxr, telefone, peças  para montar, encxr
e movimentar. Dimensões da embalagem: 56 x 42,6 x
43,3cm. \Unid\30\185,95
240\Carregador de pilha - nickel metal hidreto, led indicador
que informa que as pilhas estão carregadas. - design
super avançado, na cor prata. Voltagem automática 100
- 240v, carrega também pilhas do tipo aaa nimh. Tempo
de carga: 4 pilhas aa 2300mah - 1-2 horas (meia carga)
3-4 horas (completa); 4 pilhas aa 2100mah - 1-2 horas
(meia carga) 3-4 horas (completa); 2 pilhas aaa 800mah
- 1-2 horas (completa) 2 pilhas aaa 700mah - 1-2 horas
(completa).  Saída de carga: 525ma (aa) x 4 pilhas;
640ma (aaa) x 2 pilhas.  Dimensões (l x p x a): aprox. 6,5
x 10,5 x 2,9 cm. Peso: aprox. 100g (sem pilhas). Itens
inclusos: 1 carregador, 4 pilhas nimh
2500mah.\Unid\50\98,23
241\Centro de lavar e passar roupa – confeccionado em
plástico resistente.contém: 1 máquina de lavar roupa
que emite som, 1 tanquinho com torneira que sai água, 1
gavetinha para sabão em pó, 1 ferro de passar, 1 cestinha
de roupas e cabides. Tamanho do produto aproximado é
de 64 cm de largura e de altura é de  53 cm.
\Unid\12\295,40
242\Xilofone – confeccionado em plástico resistente é
um brinquedo  colorido com teclas texturizadas com as
letras a, b, c e notas musicais. Uma alça permite
transportar o instrumento facilmente. Há uma gaveta
para guardar as pautas musicais e os bastões. Um
encaixe moldado no xilofone serve de suporte para as
folhas. Acompanham o brinquedo 2 bastões unidos por
cordas. As teclas tocam as notas numa oitava, sem
sustenidos: c (dó), d (ré), e (mi), f (fa), g (sol), a (la), b
(si), c (dó). Estão incluídas 2 folhas com musicas em
códigos de cores. Fácil de limpar e durável. Medidas:
comprimento: 0,33m; largura: 0,13m;altura: 0,05m.
Peso:1,0 kg.\Unid\30\184,94
244\Rolo em formato de lápis - rolo para atividade
psicomotoro com “carinha feliz”, listrado nas cores
amarelo, azul e vermelho. Espuma densidade 28 com
revestimento emborrachado, comprimento:1,20 m,
diâmetro:0,40 m. \Unid\35\751,19
245\Bolinhas para piscina (pct c/500) - produzidas em
material de alta qualidade,  alto brilho e resistência,
produzidas com a mais alta tecnologia. Embalagem com
500 bolinhas.\Unid\19\281,28
246\Circo interativo – confeccionado em plástico
resistente, brinquedo sonoro. Circo temático, com design
diferenciado, possui cinco músicas diferentes com alguns
sons divertidos, como por exemplo, som de pipoca
estourando, entre outras atividades. Medida do produto:
0,35 comp. X 0,21 larg. X 0,28 alt. Medida da cx: 0,66
comp. X 0,38 larg. X 0,37 alt. Peso: 2 kg.\Unid\8\292,10
247\Fazenda divertida – confeccionado em plástico
resistente, brinquedo sonoro. Fazenda temática. Ao
empurrar as bolas através dos furos, as mesmas correm
pelos aminhos. Pressionando a nota musical, toca uma
música divertida. Abre e fecha a janelinha e ao girar a
galinha, será emitido o som de rec rec. Requer 3 pilhas
aa (inclusas). Medidas: 0.33 comp. X 0.21 larg. X 0.33
alt.\Unid\8\292,19
248\Jardim encantado - confeccionado em plástico
resistente, brinquedo sonoro.  Jardim temático. Possui
alça para a criança segurá-la. Inclui um teclado em
miniaturas, com sons de piano. Possui chave liga/desliga.
Apresenta engrenagem, que ao segurá-las  a criança faz
com que elas girem emitindo sons. Possui alavanca no
canto, que ao pressioná-la com o dedo a abelhinha se
movimenta para cima fazendo um som. Quando os
bichinhos e a nota musical forem pressionados, emitem
sons diferentes. Possui um livrinho musical, que ao
virá-lo muda a figura e a música. Medidas: 0.33 comp x
0.21 larg x 0.33 alt\Unid\8\293,51
249\Kit macaquinho e cachorrinho cantor - confeccionado
em tecido plush antialérgico (100% algodão), macaquinho
cantador ensina a introdução de cores. Quando é
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pressionado pelo pé direito, mão  esquerda e peito tocam
músicas diferentes. Quando é pressionado pela mão
direita cante os números até 10. Kit com dois animais: 1.
Macaquinho; 2. Cachorrinho.\Unid\7\481,44
251\Piano divertido – confeccionado em plástico
resistente com cores brilhantes e possui as letras a, b e
c, moldadas sobre as notas musicais. 8 teclas tocam 1
oitava inteira sem sustenidos : c (dó), d (ré), e (mi), f
(fa), g (sol), a (la), b (si), c (dó). Reproduz 3 músicas
com as teclas sinalizadas de cor púrpura; toca as notas
individuais para executar uma canção. Toca com uma
pauta musical. Contém duas folhas com diversas
músicas. Um encaixe moldado no piano serve de suporte
para as folhas. Construção durável e fácil de
limpar.\Unid\28\262,50
253\Kit  shake musical - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão) e tecido de algodão; com
cores alegres. Kit com 8 personagens: personagens:1-
gatinho, 2-  cachorrinho, 3 - macaquinho,4- elefantinho,
5 - ratinho, 6 -  vaquinha, 7 – puppy, 8 - bunny. Brinquedo
musical que ao apertar ela emite som e vibra correndo
sobre o chão, fazendo com que a criança o acompanha
no movimento.  Tem aproximadamente 20cm. Utiliza 2
pilhas ‘aa’ já incluídas. Peso: 400g\Unid\7\574,99
254\Kit barracas  -  barraca desmontável, confeccionada
em tecido lavável e com vários personagens
estampados. Tem capacidade para duas crianças. Kit
com duas barracas: 1. Barraca backyardigans; 2.
Castelinho da turma da mônica. Dimensões aproximadas
da barraca: 120x92x92 cm (axlxp).\Unid\13\356,44
255\Carro de puxar - lesma, confeccionado em plástico
resistente, corpo vermelho, boné verde, rodas azul,
amarela e roxa (oito rodas). Acompanha cordão amarelo,
para puxar,  com um pegado plástico vermelho.
\Unid\35\47,90
256\Carro de puxar - trem com som, confeccionado em
plástico resistente, muito colorido, com olhinhos que se
movimentam e mãozinhas que balançam, rodas amarelas,
um arco na plataforma, com blocos que podem ser
manuseados através de fios presos no trem. Com
som.\Unid\25\156,10
257\Carro de puxar - jacaré,  confeccionado em plástico
resistente uma divertida brincadeira de encaixe de colocar
e tirar os bloquinhos. A boca do jacaré abre e fecha.
Suas peças são coloridas e chamativas, com letras,
números e blocos de encaixe.medidas  do produto: altura:
26 cm, largura: 56 cm, comprimento: 13 cm. Acompanha
cordão para puxar com pegador plástico.\Unid\25\67,90
258\Carro de puxar - polvo , confeccionado em plástico
resistente, com oito pés com rodas amarelas, pernas
verdes, corpo roxo, duas antenas e puxador com pegador
plástico. Medidas da embalagem:altura:  8 cm, largura:
24 cm, comprimento: 29 cm.\Unid\25\77,92
259\Carro de puxar - grilo,  confeccionado em plástico
resistente, corpo verde, asas roxa com decalque aplicado,
roda marrom e partes amarela. Acompanha cordinha
para puxar com pegador  plástico. Medidas do produto:
altura: 25 cm, largura: 17 cm, comprimento: 32
cm\Unid\25\56,40
260\Carro de puxar - cachorro dálmata, confeccionado
em plástico resistente, brinquedo de empurrar, com quatro
rodas azuis, pernas marrom, orelhas amarelas, corda
para puxar com pegador  plástico. Medidas do produto:
altura: 20 cm, largura: 13 cm. Comprimento: 27
cm\Unid\25\47,58
261\Caminhão com blocos – caminhão confeccionado
em madeira com dez blocos coloridos ( 4 triângulos
amarelos, 2 triângulos azuis, um quadrado amarelo e um
azul e dois retângulos vermelhos). Dimensões do produto:
28 x 11 x 14 cm. Peso aproximado do produto: 835g.
Acompanha cordão para puxar.\Unid\25\77,39
262\Caminhão de blocos com pino – confeccionado em
madeira, com oito rodas vermelhas, carroceria com pinos
para encaixe das formas geométricas (blocos coloridos),
pintado com tinta atóxica. Dimensões da embalagem:
45 x 15 x 13 cm. Peso aproximado do produto: 1.285 kg.
acompanha cordão parapuxar.\Unid\25\66,05
263\Minhoquinha divertida - confeccionado em plástico
resistente, atóxico nas cores:  cabeça - azulcom antenas
verdes; corpo - amarelo com o rabo azul, rodas da frente
vermelha a de  trás azul  todas com bolinhas coloridas no
interior. Ao pressionar ocorpo da minhoquinha ela irá se
estender e ao soltá-la, irá rastejar, girar a cabeça e fazer
som.medidas: 20 alturax26 largurax9 cm profundidade.\
Unid\25\76,17
264\Kit carrinho soft - confeccionado em vinil macio.
Possui as rodinhas livres para melhorar a interação.
Produto atóxico, lavável e seguro para o bebê. Tamanho:
11x11x10 cm. Possui selo inmetro. Kit com quatro modelos
de carros: 1 – ambulância, 2 - dodge, 3 - polícia, 4 - jeep.\
Unid\10\142,71
265\Carrinho bate tambor – confeccionado em mdf -
vem com uma cordinha à medida que o carrinho é puxado
o homenzinho bate no “tambor”. O movimento pode ser

empurrando o carrinhoou puxando através do cordão
que acompanha o brinquedo. Tamanho aproximado do
produto: comprimento 21x largura 11x21 altura.\
Unid\25\62,19
266\Carrinhos com frutas – confeccionado em plástico
resistente. Carrinhos de fricção coloridos e simpáticos
com motoristas frutas! Enquanto correm, suas pernas
balançam e a parte de cima se movimenta. Kit com
quatro carros: pêra, abacaxi,maça e morango.\
Unid\12\104,44
267\Carrinhos animais – carrinhos de fricção coloridos e
simpáticos com motoristas animais. Enquanto correm,
suas pernas balançam e a parte de cima se movimenta!
Kit com quatro carros: 1. Cachorro; 2. Hipopótamo; 3.
Macaco; cachorro budgue (rosa).\Unid\12\121,10
268\Lanternas animais - lanternas confeccionadas em
material plástico, inspiradas nos animais da fazenda e
que iluminam os caminhos ao som dos bichinhos. Os
sons dos animais e os efeitos das luzes são ativados
quando a criança pressiona a cauda do brinquedo. Utiliza
3 pilhas aa (r6) 1.5v – incluídas\Unid\20\93,88
269\Volante bi-bi fom-fom – confeccionado em plástico.
Um super volante com retrovisor regulável, marcha que
faz barulho quando troca, e buzina que ao apertar você
ouve o som do motor e de busina. Peso com
embalagem:0,550 (kg). Alimentação: 1 bateria tipo botão
incluso.\Unid\20\87,10
270\Martelo divertido – confeccionado em plástico e
componentes eletrônicos. Alimentação: utiliza 2 pilhas
“aa” 1,5v  inclusas.\Unid\20\91,99
271\Inseto divertido  – confeccionado em plástico,
brincadeira de encxr bolas e fazê-las rolar.  As bolinhas
rolam de um lado para o outro pelo corpo do inseto. As
mãos do inseto acenam para o bebê ao som de uma das
5 músicas disponíveis. \Unid\20\253,17
272\Playset martelar- clássico brinquedo de martelar com
peças de cores diferentes. Ao martelar uma peça, ela se
abaixa e a outra levanta. As peças estão sempre fixas
na base. \Unid\25\91,89
275\Mordedor carrinho toyster - carrinho toyster com
suas rodinhas móveis e macias e alça para segurar, a
criança poderá brincar de  morder, apertar e
rodar.\Unid\12\49,17
276\Mordedor -   pezinho mordedor e uma bola para
brincar, possuem formas arredondadas e texturas
pensadas para a segurança e conforto do seu bebê .
Chocalho com barulhinho  suave e gostoso. Chocalho/
mordedor macio, lavável e atóxico. \Unid\12\59,15
277\Kit mordedor backardigans – mordedor em vinil
atóxico, com cheirinho de fruta, possui 13 cm de altura
(aproximadamente). Não fica em pé. Kit com cinco
personagens: 1. Austin (cor roxa); 2. Pablo (cor azul);
tasha (cor amarelo); uniqua (na cor rosa); tyrone (cor
laranja).\Unid\7\126,15
278\Chocalho -  a parte de cima do chocalho em formato
de cabeça de um cachorrinho, e a parte de baixo tem o
formato de um tubo redondo recheado com contas. Dois
brinquedinhos do “mordedor-chocalho” ficam presos na
parte de baixo da argola parte inferior do chocalho tem
formato de alça para que a criança consiga agarrar o
brinquedo com maior facilidade. Medida produto na cx:
20 x 14 x 5 cm.\Unid\13\40,05
279\Chocalho - temático zebra, possui uma cauda azul
que permite empurrá-lo para frente e para trás, as roda
giram. A barriga é transparente com flor com espelho e
esferas coloridas que saltam dentro da barriga emitindo
som de chocalho. Pescoço e cabeça listrado (branco e
preto), crina preta. Possui: espelho – chocalho – buzina.
\Unid\13\74,70
280\Kit chocalho kskids – confeccionado em plástico e
pano. Macio e com um anel plástico transparente com
muitas bolinhas coloridas que produzem um barulho
divertido conforme chacoalhado. Medida produto na cx:
23 x 13 x 5 cm. Kit com dois chocalhos: 1. Menina,
cabelo amarelo, toca vermelha, vesti listrada branco
com vermelho; 2. Cabelo marrom, boné azul com aba
vermelha, vestimenta listrada (branco/ vermelho)
.\Unid\13\125,49
281\Chocalho -   tem uma haste central em plástico
rígido e dentro da haste  bolinhas coloridas. Em uma das
extremidades um sapo e na outra extremidade uma
joaninha que roda para entreter o bebê. Medida produto:
15 x 8 x 4 cm. Medida produto na cx: 20 x 14 x 5
cm\Unid\13\45,92
282\Chocalho -  modelo peixe, confeccionado em
plástico. Em uma das extremidades um circulo, depois
uma haste com três aros coloridos e na outra extremidade
um peixinho amarelo com barbatanas azul. Medida
produto: 15 x 7 x 5 cm. Medida produto na cx: 19 x 5 x 9
cm.\Unid\13\28,15
283\Chocalho - modelo bola, as bases se movem para
fazer o formato de uma bola. Possuí um chocalho giratório
fixado no centro e espelho refletor com um efeito único.
Medida produto na cx:  22 x 17 x 10 cm. Este brinquedo

foi projetado para desenvolver as habilidades motoras e
os sentidos do bebê\Unid\13\78,44
286\Bebê bainho – em borracha maleável  de boa
qualidade. Contém: 01 bebê, 01 banheira, 1 esponja, 1
toalha, 1 fralda descartável, 1 mangueira com
chuveirinho. O chuveiro que sai água de verdade.
\Unid\15\77,04
287\Kit bonecos turma da mônica - o rosto, braços e
pernas são confeccionados de vinil, corpo em tecido,
enchimento de fibra atóxica. Mede aproximadamente 34
cm. Kit com quatro bonecos: 1. Cebolinha (camiseta
verde, short preto e sapato preto); 2. Cascão (camisa
amarela e short quadriculado na cor vermelha); 3. Magali
(vestido amarelo); 4. Mônica (vestido
vermelho).\Unid\25\457,17
288\Kit bonecos baby disney –  cabeça  confeccionada
de vinil e o corpo em tecido, enchimento de fibra atóxica.
Altura: 35 cm. Kit com dois personagens: 1. Mikey baby
(capuz azul e roupa toda azul, solado de bolinhas azuis);
2. (capuz rosa com um lindo laço frontal, roupa rosa e
lilás, solado rosa).\Unid\25\215,94
289\Kit brincando de vestir – bonecos confeccionados
de pano, rosto de vinil, enchimento em fibra atóxica,
com  roupas que ensina a usar as fivelas, o zíper, velcro
e botões. O tênis vem com cadarço para aprender a
amarrar. Peso com embalagem: 0,470 (kg). Medidas da
embalagem: largura: 20.00 c. Altura: 40.00
cm.comprimento: 18.00 cm. Kit com dois bonecos: 1.
Boneca - vestido rosa com suspensórios azuis e fivelas
coloridas, camisas e meias listrados (rosa/azul/branco),
sapatos: um branco e outro amarelo com cadarços, toca
rosa com bordas amarela; 2. Boneco - jardineira azul
com suspensórios mostarda e fivelas coloridas, camisas
e meias listrados (azul/amarelo/vermelho), sapatos em
duas cores. Toca azul e vermelha.\Unid\15\147,13
290\Boneca de pano negra – corpo  em tecido e
enchimento de fibra atóxica. Com 40 cm. Usa tca preta
com bolinhas coloridas, roupa de malhar (tênis e meias
azul, short branco e top azul claro, brinquinho azul e
linguinha de fora.\Unid\25\120,92
291\Boneca de pano negra - confeccionada em cabeça
em vinil e corpo em tecido  macio com fibra soft possui
olhos fixos e cabelo enraizado com fio em polipropileno.
Muito mais charme e bom gosto em sua diversão! Altura:
50 cm x largura 24cm.\Unid\25\105,25
292\Encaixe de formas - confeccionado em madeira,
pirâmide de encaixe em formato de “x” que trabalha
posição, tamanho, cor, forma, noção de quantidade e
coordenação motora. Composto por: 18 peças de formas
coloridas pintados com tinta atóxica e uma prancha para
encxr as peças.peso aproximado do produto: 900 gr.
Dimensões da embalagem: 18 x 18 x 20
cm.\Unid\30\68,47
293\Kit de montar big block - confeccionado com plástico
super-resistente ,blocos supergrandes, com 40 peças
coloridas, para crianças de um ano  a doisanos de idade
manusearem. Embaladas em saco plástico
transparente.\Unid\25\240,17
294\Sacolão criativo - conjunto confeccionado em plástico
rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe,
sendo peças de formato para 12, 8, 4, 2 encaixes, telhado,
boneco e eixo com rodas.acondicionado em sacola pvc
transparente, com zíper e alça.\Unid\18\775,40
295\Sacolão criativo monta tudo - conjunto confeccionado
em plástico rígido colorido, atóxico, em 5 cores diferentes,
contendo 1000 peças de encaixe, com formato
quadrângular, retângular, curvo e triângular.
Acondicionado em sacola pvc  transparente, com zíper e
alça.\Unid\12\400,77
296\Sacolão criativo plugando idéias - conjunto
confeccionado em plástico rígidocolorido em 5 cores
diferentes, contendo 1000 peças de formato para 3, 2, a
encaixes, encaixe em “l” e encaixe em curva.
Acondicionado em sacola pvc transparente, com zíper e
alça.\Unid\12\452,13
297\Cx plástica - confeccionado com material
polipropenotranslúciso, possibilitando a visualização e
identificação do seu conteúdo. A cx tem duas presilhas
nas laterais para afixar a tampa e alça. Possui 4 rodízios
(rodinhas) nos pés, tampa, podem ser
empilhados(sistema de encaixe).dimensões: 34,0
(largura) x 24,0  (altura) x  45,0 (profundidade), volume:
28 litros,  peso: 200 gramas. Cores: verde, azul, branco
e laranja.\Unid\22\39,15
298\Caminhão amigo coelho - brinquedo totalmente
desmontável. São várias peças de formas, tamanhos e
cores diferentes. Usando a criatividade, a criança pode
montar de maneiras diferentes o que estimula novas
descobertas. Aprimora a coordenação motora. Possui
16 peças acondicionadas em cx de papelão.
\Unid\16\89,47
299\Casa com martelo - bancada confeccionado em
plástico em formato de casa, com oito peças, incluso o
martelo. Dimensão do produto (largura x altura x botão
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profundidade): 200 x 220 x 80 mm.\Unid\20\99,90
300\Cx encx – confeccionado em plástico resistente em
forma retangular.com 12 forminhas geométricas de
formas diferentes, 6 forminhas de flores ou animais e 6
chaves para abrir as portinhas. Explorar cores e formas
é diversão de montão.\Unid\30\176,35
301\Bolichão – seis pinos de plástico decorados, 2 bolas
de boliche em plástico. Medida aproximada dos pinos: 44
cm de altura.sacola em plástico transparente com alça e
zíper.\Unid\35\82,98
302\Chave motora – confeccionado em madeira (11
peças), comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.
Cadeado: 4 peças em m.d.f. 15 x 15 x 15 cm cortadas e
gravadas a laser, vazadas formando o segredo do cadeado.
Pintadas com tinta ultravioleta atóxica, peças coloridas,
no verso gravado os números de  1 a 4 para identificar os
4 cantos de encaixe do cadeado (possibilitando mudar o
segredo), sequência de cores: n° 1 amarela, n° 2 azul, n°
3 vermelho, n° 4 verde, sendo uma face colorida e a outra
com fundo branco ultravioleta atóxico. 1 base de
sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo
branco de ambos os lados com tinta ultravioleta atóxica e
4 travas de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das
bases do cadeado. Acondicionado em cx de papel duplex
ilustrado, medindo 33 x 17 x 7 cm, lacrada com película de
p.v.c. Encolhível. Produto com certificação do inmetro.
Dimensões da embalagem: 33 x 17 x 7 cm. Peso
aproximado do produto: 3 kg. \Unid\32\185,17
303\Boliche dos pinguis – confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão), luxuoso conjunto com seis
pingüins com camisas numeradas coloridas e uma bola
de boliche que chocalha. Regulamentação – selo
inmetro.\Unid\18\333,15
304\Bola – com  150 mm de diâmetro, macia, perfumada,
com letras do alfabeto em baixo relevo e apito embutido.
Trabalha o alfabeto, visualização,  coordenação tátil e o
faz de conta. \Unid\58\116,28
305\Bola de vinil - decorada com estampa de personagens
(ben 10, princesa, etc). Cores sortidas. \Unid\100\23,17
306\Bola ao alvo cara de palhaço - material: confeccionado
em pluminha acoplada com espuma e com impressão
em silk colorido. No verso revestido com pluminha
colorida e enchimento em cartonado. Bolinhas rígidas
revestidas de plush colorido com velcro para fixação na
placa. Medidas: diâmetro do corpo: 370 mm. Placa: cores
variadas azul turquesa, branca ou amarelo ouro. Não é
possível escolher a cor. Impressões: cores variadase
vibrantes. Bolas: cores diversas. Embalagem: individual
em saco plástico com solapa cartonada.\Unid\30\68,95
307\Balde de praia – confeccionado em plástico resistente,
em formato de castelo. Kit de praia com: 1 balde, 1
regador, 2 barquinhos, 1 pá, 1 rastelo, 2 forminhas de
areia. Vem em uma sacola em pvc com zíper.
\Unid\25\31,29
308\Kit praia infantil -  confeccionado com plástico super
resistente multicolorido, com duas rodas, , suporte com
alça para puxar o carrinho e dependurar os acessórios
maiores.  Acompanha: uma pazinha grande, um ancinho
grande; uma pazinha pequena; uma pazinha furada
pequena; um baldeio, uma  peneirinha, forminha nos
formatos; estrela, casa; peixe e gato. Comprimento:
0,30m x largura: 0,61m x 0,38 altura. \Unid\25\161,27
309\Carrinho de praia – confeccionado com plástico super
resistente nas cores: rosa com  detalhes roxo e laranja
com detalhes verde, com quatro rodas. Acompanha:
uma pazinha grande, um ancinho grande; uma pazinha
pequena; uma pazinha furada pequena; um baldeio, uma
peneirinha, forminha nos formatos; estrela, casa; peixe
e gato. Comprimento: 0,50m x largura: 0,33m x 0,30
altura. \Unid\25\176,50
310\Kit quebra cabeça placa - em placa de mdf, alegres
e coloridos. Medidas aproximadas: 28 x 38 cm. Cada kit
contém cinco quebra-cabeças: 1- tema “menina”, 2 –
tema flor, 3 = tema menino, 4 – tema palhaço, 5 – tema
flor. Acondicionada em cxs de mdf ( cada tema com a
sua cx).\Unid\35\120,17
311\Cubos quebra cabeça – kit com três quebra cabeças
acondicionado em cx de mdf, com os temas: 1. Animais
marinhos, 2. Animais do ar, 3. Animais da terra.
Confeccionado em madeira, cada tema com seis quebra
cabeças (cada), pintados com tinta atóxica.  Dimensões
da embalagem: 11 x 11 x 6 cm, peso aproximado do
produto: 600g. \Unid\25\201,77
312\Kit domino -  material ndf. Condicionado  em cx de
madeira. Kit com dois jogos: 1 – quantidade (trabalha
relação de associação numeral, contagem, quantidade);
2 – tamanho (trabalha relação de maior e menor).
\Unid\30\79,41
313\Educação no trânsito – confeccionado em mdf.
Contém: 14 sinai com altura de 500mm, 1 semáforo
elétrico com leds de alta luminosidade, controle remoto
por fios medindo 4m, bateria de 9 volts e chave seletora
com três funções.\Unid\10\283,17
314\Esquema corporal - boneco confeccionado em mdf.

Contém 11 peças. Dimensões: 490x200x3 mm.
Acompanha um cd. O boneco é articulado para um melhor
reconhecimento dos movimentos das partes do
corpo.\Unid\10\313,17
318\Numerais com pino - contém 10 números e madeira
medindo 11cm dealtura e 45 pinos para encaixe.cx
35x20x5cm. \Unid\20\89,15
319\Painel magnético - 1 painel pedagógico, e peças
magnéticas de madeiracom tema de uma menina que
troca de roupas. Tamanho 32 x 1,5 x 35 cm.\Unid\35\99,17
320\Kit alinhavo i - kit com dois tipos de alinhavos: 1 -
um alinhavo de vogais, 2 - um alinhavo de numerais.
Conjuntos confeccionado em mdf, contendo 10 placas
perfuradas e 10 cadarços coloridos em poliéster, cada
tema de alinhavo. Acondicionado em cxs de madeira.
Dimensões: 10 x 15 cm / cada placa. Acondicionados
em cx de mdf.\Unid\25\122,70
321\Kit alinhavo ii -  kit com três tipos de alinhavos: 1 -
um alinhavo de meio de transporte, 2 - um alinhavo  de
frutas e verduras, 3 - um alinhavo de animais. Conjunto
confeccionado em mdf, contendo 10 placas perfuradas
e 10 cadarços coloridos de poliéster, cada tema de
alinhavo. Acondicionado em cxs de madeira. Dimensões:
16 x 16 cm / cada placa. Dimensões da embalagem: 20
x 20 x 8,5 cm.\Unid\25\378,90
322\Alinhavo animais - conjunto confeccionado em mdf,
contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de
poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em cx
de madeira. Dimensões: 16 x 16 cm / cada placa. Dimensões
da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm.\Unid\25\124,40
323\Conhecendo as profissões – confeccionado em mdf,
contém: 72 peças em mdf formando 24 conjuntos medindo
120 x 60 x 3 mm, com ilustrações de profissões, seus
instrumentos de trabalho e nominação.\Unid\25\77,90
325\Seriação e classificação de carrinhos - confeccionado
em m.d.f. Peças e tampa com serigrafia, 18 peças
coloridas. Embalagem cx de madeira. Medida: 0,08 x
0,24 x 0,44cm - 1,82kg.\Unid\8\210,48
326\Vira os personagens – confeccionado em m.d.f., 15
peças com serigrafia, 1 suporte de madeira. Embalagem
cx de madeira, medidas: 0,05 x 0,22 x 0,32cm -
0,68kg.\Unid\25\94,40
327\Usando a cuca - confeccionado em mdf, peças e
tampas serigrafadas, 31 peças. Embalagem cx de
madeira, medida: 0.04 x 0,31 x 0,33 – 1,30kg. Trabalha
o esquema corporal\Unid\15\174,79
328\Pérolas de enfiar – brinquedo de enfiamento,
confeccionando em madeira,   com um cordão que serve
para transpor as peças vasadas.  Acondicionado em um
pote  plástico transparente com  40 peças. Tema
animal.\Unid\80\107,91
329\Alfabeto dos bichos – alfabetário confeccionado em
madeira, com 30 peças moveis com desenhos de animais,
letras e formas geométricas (4un.). Indicado para iniciação
na alfabetização, trabalha associação de objetos com as
letras e  palavras. Dimensões da embalagem: 38 x 36 x
6 cm. Peso aproximado do produto : 1kg.\Unid\39\109,80
330\Kit jogo da velha – tabuleiros confeccionado em
mdf, peças coloridas ( tinta atóxica).  Kit com seis
modelos: 1 – sapo x cogumelo, 2 – menina x menino c/
cx; 3 – carro x caminhão,  c/cx; 4 –  borboleta x
pássaro,com cx; 5 – vaca x porco, com cx; 6 – peixe x
baleia, com cx. Medidas aproximadas: 24 x 24 cm.
Acondicionadas em cx de mdf.\Unid\12\299,44
331\Cavalinho de pau – cabeça confeccionada em
madeira  em plástico, corpo em madeira (roliça) pé em
forma de rodinha. Medindo  1.05 mm de altura, para
brincar e divertir. \Unid\40\29,23
333\Quadro de tempo - o tempo hoje está? Quadro de
tempo confeccionado em mdf, que indica através de um
ponteiro vermelho, se o tempo está chuvoso, nublado
ou ensolarado. \Unid\35\53,59
334\Primeiros laços -  confeccionado em madeira ensina
a criança a fazer o laço do  sapato de uma forma lúdica
e divertida. Contém 6 peças em madeira com desenho
de sapatos, e 6 cadarços. Tamanho das peças:
aproximadamente 11,5 x 19,8cm. Dimensões (lxaxp):
5x23x22 cm peso: 450g. \Unid\15\50,19
335\Passa círculos – jogo de montagem e encaixe,
confeccionado em madeira, contém uma prancha
medindo 18 x 18 x 10  com quatro pinos para encxr os
círculos, com 16 círculos em cores terciárias. Pintado
com tinta atóxica. Explora a noção de intercionalidade
quando da passagem dos círculos.\Unid\18\61,30
336\Quebra cabeça vertical – confeccionado em madeira,
contém 10 peças, tema meio de transportes.\
Unid\15\168,74
337\Jogo de expressões faciais – confeccionado em
mdf. Quantidade de peças: 25 peças embalagem: cx de
madeira.\Unid\15\83,46
338\Cabideiro de parede - confeccionado em madeira
prensada (mdf) impresso silk-screen policromia (figuras
de animais), medindo 117x33x4cm, contendo 10 alças
de cabide grande. Acondicionado em cx de papelão.

Peso: 4,550 kg.\Unid\50\158,19
339\Pilha recarregável – aa-nimh. Potência 2000mah aa.
Blister com quatro pilhas. Cor branca.\Unid\50\140,10
340\Fantoche corpo inteiro – confeccionado de espuma,
altura aproximadamente 48 cm, peso 800 gr. Kit com 7
modelos profissões: cozinheiro, guarda, professor,
médico, pedreiro, mecânico, professora, (um de
cada).\Unid\12\761,99
341\Kit fantoche de luva - confeccionado em tecido
plush antialérgico (100% algodão). Medida: 27 cm de
comprimento. Kit com 3 fantoches: 1- grilo, 2 - joaninha,
3 - borboleta.\Unid\12\135,09
342\Fantoche de luva -  confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão). Modelo libélula, tamanho:
34cm (comp).\Unid\13\44,08
343\Serpente – confeccionado em tecido plush antialérgico
(100% algodão), com 2 filhotes na barriga, comprimento:
1,60m. Filhote com ovo,comprimento: 40cm.
\Unid\12\106,98
344\Jacaré-do-papo-amarelo - confeccionado em tecido
plush antialérgico (100% algodão), com 1 ovo e filhote
na barriga, comprimento 88 cm . Filhote com ovo,
comprimento 40 cm.\Unid\12\141,70
345\Tartaruga-marinha - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão), com 2 filhotes na barriga,
comprimento: 38 cm. Filhote com ovo, comprimento:
10cm. \Unid\12\90,54
346\Macaco muriqui - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão). Tamanho: alt. 32 cm
(sentado).\Unid\12\162,10
347\Porca lhona - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão), com 2 filhotes na
barriga.\Unid\12\92,79
348\Galinha maricota - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão), com 2 ovos e filhotes na
barriga. Tamanho: alt.26 cm.\Unid\12\93,17
349\Cocker mãe e filho - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão). Tamanho: 50 cm (mãe) e 28
cm (filhinho).\Unid\12\101,94
350\Gata mimi - confeccionado em tecido plush
antialérgico (100% algodão), traz 1 filhote na barriga.
Tamanho: comp. 40 cm.\Unid\12\89,95
351\Coelho - confeccionado em tecido plush antialérgico
(100% algodão), mãe com 2 filhotes na barriga. Tamanho:
comprimento: 32 cm (mãe), comprimento: 12 cm
(filhote).\Unid\12\116,34
353\Foca - confeccionado em tecido plush antialérgico
(100% algodão). Tamanho: comp. 45 cm.\Unid\12\60,29
354\Bonecos com órgãos - confeccionado em tecido
plush antialérgico (100% algodão). Com abertura no tórax
que revelam os principais órgãos do corpo humano.
Tamanho: 44 cm de altura.\Unid\12\165,24
355\Família fantoche meio corpo – todo o corpo
confeccionado de espuma de boa qualidade e densidade,
tintura a base de água, atóxica. Medida: 38 cm 600 grs
(aproximadamente). Família (com 6 integrantes): avó,
avô, pai, mãe, filho e filha. \Unid\12\154,10
356\Dedoches em feltro – confeccionado em feltro de
ótima qualidade produzido  com fibras sintéticas
especialmente tratadas. Tingido com corantes especiais
os quais não desbotam nem com a luz e a fricção. Um
produto fino, antialérgico e de suave acabamento. Olhos
e nariz com  travas de segurança e protegidos com
enchimento para a proteção das mãos. Detalhes em fio
de  acrílico e feltro coloridos. Costuras de alta qualidade
e resistência., medida:24cm (aproximadamente).
Temas:chapeuzinho vermelho, peter pan (cada tema com
4 fantoches). Um de cada.\Unid\12\73,71
357\Cubo ativo - par de cubos fabricado em material
lavável, oferece desafios como amarrar, fechar e abrir
zíperes e botões. Cores variadas. Tamanho:20x20
cm\Par\22\132,57
358\Dados - par de cubos fabricado em material lavável,
3 dados : pingo (usado em jogos em geral),
números(construções matemáticas iniciais), letras
(reconhecimento das vogais).tamanho: 20x20 cm.
\Par\22\116,90
359\Kit cubinhos - fabricado em material lavável, contém
10 cubos. Tamanhos: 10x10 cm material rico em cores,
imagens e possibilidades (encxr, amarrar, prender, apertar,
abotoar, etc.). Favorece o reconhecimento e a
compreensão de diferentes formas geométricas,
quantidades, associação numeral-quantidade, vogais,
figuras de um mesmo grupo: animais selvagens,frutas,
meios de transportes, etc.\Unid\14\162,49
361\Cxs coloridas – confeccionado em  madeira e m.d.f.
, com cinco peças coloridas de 10mm, a maior de 11,5 x
11,5 x 4,5cm. Embalagem plástica encolhível, medindo:
0,05x0,12x0,12cm - 0,34kg.\Unid\25\59,74
362\Guitarra infantil – confeccionada em plástico
resistente,  cores brilhantes que  toca música de 3 modos:
1. Reproduzindo 3 alegres canções, uma das quais “oh
susana”; 2. Com  as “cordas”, para tocar as preferidas.
A intensidade do som pode ser alterada através de um
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na parte superior do instrumento; 3. Executando as
músicas com uma pauta musical. Acompanham o
brinquedo duas folhas com musicas escritas em código
de cores contendo 4 canções escritas para  guitarra.
Detalhes: abc texturizados e uma alça de borracha.
Construção durável e fácil de limpar. Medidas: -
comprimento: 0,33m x  largura: 0,15m x  altura:
0,04m.\Unid\14\202,90
363\Piano divertido infantil – confeccionado em plástico
resistente com cores brilhantes, possui as letras a, b e
c, moldadas sobre as notas musicais. 8 teclas tocam 1
oitava inteira sem sustenidos : c (dó), d (ré), e (mi), f
(fa), g (sol), a (la), b (si), c (dó). Reproduz 3 músicas
com as teclas sinalizadas de cor púrpura; toca as notas
individuais para executar uma canção. Toca com uma
pauta musical. Contém duas folhas com diversas
músicas. Um encaixe moldado no piano serve de suporte
para as folhas. Construção durável e fácil de
limpar.\Unid\14\255,80
365\Bongô - produzido em plástico resistente com cores
vibrantes. Contém: 1 bongô; 2 baquetas. Tamanho
aproximado da embalagem: 15x29x15 cm (cxlxa).
\Unid\30\54,00
366\Guitarra sonora - carros 2 - adequada para pequenas
mãos, toca cinco sons diferentes e tem também
cordas\Unid\30\89,00
367\Tambor - tamborzinho na cor verde com 10cm de
altura e 18,5cm de diâmetro. Dimensões (lxaxp):
10x20x20 cm peso: 300g . Acompanha par de baquetas
no mesmo material.\Unid\30\35,17
368\Violão - violão de plástico medindo aproximadamente
51cm. Dimensões (lxaxp): 6x54x25 cm peso:
500g.\Unid\30\59,90
369\Pandeiro infantil 6'’ (ie ie ie) – confeccionado em
pvc - sem pele.\Unid\30\44,90
370\Pandeiro com pele - corpo em madeira revestida de
fórmica (branca), platinelas, pele animal e aro em pvc
(cor azul). Dimensões do produto: 21 x 4 x 20 cm. Peso
aproximado do produto: 130g.\Unid\30\569,00
371\Bongô amigos do mar – confeccionado em plástico.
Ao ser tocado bongô ativar 4 músicas, sons e luzes.
Alimentação: inclui 3 pilhas aa (r6) 1,5v (inclusas)
.\Unid\30\253,90
372\Kit playgro esticadinho - personagem maleável com
som “squeaker” boneca em tecido macio faz um barulho
engraçado quando espremido. Com cores brilhantes e
tecidos em texturas diferentes para a exploração tátil do
bebê. Kit com dois personagens: 1. Aninha; 2.
Blly.\Unid\25\139,92
373\Telas mágicas -  fabricação em plástico polionda,
leve e resistente, podem ser curvadas e dobradas. Permite
fazer toalhas para mesa e túneis de entrada. Acompanha:
uma folha para fazer projetos;  um manual com instr
uções para montagem de telas; uma folha com exemplos
e sugestões de letras, números e fotos de desenhos
infantis; dvd tela mágica (profª adriana sedlak), ensinando
a montar painel com nome, e toalha com balões. Medindo:
3,00 x 1,40m(escreve nomes com aproximadamente 7
letras e usa 290 balões).\Unid\40\184,49
374\Equilibrista vermelho – confeccionado em madeira,
par de cubos, carinha divertida pintada (olhos pretos e
nariz amarelo), corpo vermelho, em um dos lados, cordão
resistente fixado em duas laterais do cubo. Este cordão
servirá para a criançasegurar e desta forma poder andar
com os pés sobre os cubos. \Unid\50\75,91
375\Equilibrista pé no pé – confeccionado em madeira,
no formato de planta dos pés na cor azul. Em um dos
lados, cordãoresistente fixado em duas laterais do cubo.
Este cordão servirá para a criançasegurar e desta forma
poder andar sobre os cubos. Medidas: 18x8x20.\
Unid\50\103,20
376\Kit jogo das cinco marias ou manés - contém 5
bolinhas em formato de menino ou menina, um saquinho
e a regra do jogo. Kit com: 1 –  um jogo cinco marias, 2
– um jogo cinco manés.\Unid\45\34,90
377\Bingo de letras com jogo em cd - conteúdo: 10
cartelas em mdf (90mm x 15mm) 27 letras recortadas
(60mm de altura) 150 peças de bingo(30mm de diâmetro),
01 sacola em tnt, manual de instruções, cd rom com
versão eletrônica do jogo. Idade: a partir de 04
anos.\Unid\30\135,77
378\Pescaria da matemática - jogo todo elaborado em
mdf  com 66 peças. Cada peixe tem: 9cm x 6cm x
0,3cm. Acondicionado em cx de madeira mede: 43,1cm
x 30cm x 8,7cm. Através de um imã, na ponta da vara,
os peixinhos são pescados pela boca. Nessa pescaria,
existem sinais matemáticos (operações matemáticas).
Acompanha folheto explicativo.\Unid\35\269,98
380\Conhecendo o corpo humano – confeccionado em
plástico rígido colorido , 156 peças.  Embalagem: sacola
de pvc transparente, com zíper e alça. \Unid\30\262,79
381\Piscina inflável 5300l com filtro – piscina
confeccionada laminado duplo com um tecido entre as
lâminas que dá maior resistência ao produto. O pvc

reforçado com trama especial de poliéster garante a
segurança do produto. Borda inflável  capacidade 5300l,
1 kit de reparo. Dimensões do produto inflado: 457cm de
diâmetro x 95cm de altura. Material lateral de pvc
reforçado com trama especial de poliéster, borda e piso
de pvc laminado texturizado. Diâmetro: 366 cm; altura:
76 cm.  Com capa de proteção.\Unid\6\579,70
382\Kit médico junior – confeccionado em plástico
resistente, tinta atóxica. Kit com: bisturi, pinça,
termômetro, bandeja, estetoscópio com som, bip de
emergência com luz, celular, tesouras, crachá e medidor
de pressão! Tudo isso dentro de uma prática maleta. O
estetoscópio utiliza 3 baterias ag13 / lr44 de 1,5v inclusas.
O bip de emergência utiliza 1 pilha aa de 1,5v inclusas.
Recomendado para crianças maiores de 3 anos de
idade.\Unid\30\133,91
383\Bolsinha  chic - na bolsinha que abre e fecha na cor
rosa e roxa. Contém: celular, pente, batom, e a chave
do carro com alarme. \Unid\40\75,39
384\Kit bolsa e jóias -  kit com bolsa e blusinha. Incluídos
também colar, pulseira, brincos, varinha de condão e
prendedor de cabelo! \Unid\40\65,27
385\Kit com roupa e sapatilha - vestido rosa
confeccionado com renda, cetim charmeuse, elástico e
aviamentos, ainda contém: pulseira, tiara, sapatilhas e
varinha de condão. Tamanho p\Unid\30\118,49
389\Varinha princesa - plástico pcv metalizado, com
strass, muito brilho e pisca. Funcionamento: 3 pilhas
pequenas (já inclusas). Tamanho: aproximadamente 38
cm.\Unid\30\3,91
390\Coroa de rei - fabricado em plastico rigido no formato
de uma coroa em uma única cor com apliques de pedras
em diversas cores. Tamanho: único (adulto –
infantil)\Unid\30\6,85
391\Coroa rainha - metal dourado e strass. 1. Principe;
2. Princesa.\Unid\30\259,80
392\Gravata modelo borboleta – confeccionado em
metalizada palhaço. Tamanho pequeno, com elástico para
ajuste, embalagem com 10 unidades. (dimensões: 13cm
de altura e 23cm de largura). Cores variadas!\
Unid\30\17,99
393\Gravata de eva -  forrada com tecido
estampado.tamanho único infantil. Possui modelos
variados. Dimensões: 26cm de altura e 6cm de largura.
Embalagem com 10 unidades.\Unid\30\19,90
394\Gravata infantil paetê - gravata para crianças, com
elástico para ajuste. Dimensões: 7cm de largura x  23cm
de comprimento. Embalagem com 10 unidades
coloridas.\Unid\30\37,19
395\Boá estola super luxo – produto de alta qualidade.
Antialérgico, lavável, não mancha e de cor intensa.
Dimensões: 1,80mt de comprimento. Características:
87% poliéster,  10% metalizado, 3% metálico\
Unid\40\180,94
396\Marabu com fio cintilante super luxo – embalagem
com seis unidades torne sua festa inesquecível! Marabu
com fio cintilante. Dimensões: 1,50mt de comprimento.
Antialérgico, lavável, não mancha e de cor intensa. Cores
(cerde/rosa/azul/amarelo/lilás/vermelho/laranja/preto e
branco). Confeccionado: 86% poliéster, 8% metalizado,
6% metálico (embalagem com 06 unidades). Colar
havaiano pompom, com flores em plástico, acabamento
da emenda em barbante. Cores variadas dimensões:
40cm de comprimento  (embalagem com 12
unidades).\Unid\40\41,95
397\Tiara havaiana - com flores em tecido de diversas
cores. \Unid\50\11,79
398\Tiara melindrosa com pétala de flor vermelha -
confeccionada em rendinha de elástico, detalhada com
pena e uma pétala de flor vermelha.\Unid\50\18,90
400\Kit tiaras infantil (embalagem com 3 unidades) – kit
com 10 modelos: 1. Tiara mix; 2. Cartolinha charmosa
(tiara em material plástico e cartolinha em papel
cartonado);3. Plumas; 4. Bolinha metalizada  com bolinhas
metalizadas na ponta; 5. Tiara borboleta - tiara em material
plástico, com imagens variadas de borboletas. Brilha
com a luz negra. 6. Tiara margarida- em papel cartão
plastificado, com imagens de margarida em cores
variadas. 7. Tiara cítrica com plumas - com o desenho
em plástico vazado e pluma na cor no desenho; 8. Tiara
pluma luxo - metalizada com plumas. Com o desenho do
enfeite em material almofadado. Super luxo; 9. Tiara
minnie laço – material plástico com orelhas em e.v.a,
lacinho em tecido (vermelho ou rosa e bolinhas brancas);
10. Tiara cristal com glitter - brilha na luz negra.
\Unid\15\58,94
404\Bigode e barba lula ou enéias -  com fios sintéticos,
encaracolados, na cor preta. Dimensões: - 20cm de
altura - 17cm de comprimento.\Unid\35\28,79
405\Kit peruca infantil – kit com doze modelos de perucas
infantil variadas. Modelos; 1. Peruca black de cabelos
sintéticos coloridos; 2. Peruca vampiro com fios sintético
preto com mesclas brancas; 3. Peruca de palhaço de
cabelos; 4. Peruca psicodélica peruca com tulê colorido.

Ajuste com elástico, sintéticos com carequinha; 5. Peruca
de índio com cabelos sintéticos com fios longos pretos.
Acompanha uma faixa com elástico e uma pena solta; 6.
Peruca nega maluca peruca com tulê preto e laço colorido.
Vem com duas argolas vermelhas penduradas, no
formato de brinco ajuste com elástico; 7. Peruca moicana
de cabelos sintéticos coloridos; 8. Peruca curta loira,
fios sintéticos - cor loira; 9. Peruca longa de rafia com
fios metálicos; 10. Peruca metalizada longa; 11. Peruca
de neon curta: produto importado, cabelos sintéticos,
brilho especial; 12- peruca vovó – produto importado na
cor grisalha de vovó.\Unid\11\467,90
406\Kit óculos infantil com embalagens de doze unidades
– confeccionado com material plástico. Cores variadas.
Três modelos: 1. Tropical; 2 . Persiana; 3. Óculos com
nariz e bigode.\Unid\11\128,95
407\Kit óculos engraçados infantil -  confeccionados
com material plástico. Kit com cinco modelos de óculos:
1. Detetive -  composto por nariz e bigode. 2. Hot look;
3.  Òculos com nariz e bigode; 4. Òculos smile; 5. Óculos
olho chines; 6. Òculos hi-5.\Unid\11\34,71
408\Kit òculos  cristal infantil – confeccionado com
material plástico.kit com cinco modelos de  óculos: 1
óculos gatinha rebelde; 2. Òculos coração; 3.óculos
estrela; 4. Guitarra; 5. Óculos elvis.\Unid\11\34,72
409\Kit óculos meninos infantil - confeccionado com
material plástico.kit com quatro  óculos: 1. Óculos restart;
2. Óculos elvis metalizado; 3. Óculos top gun; 4. Òculos
lenon\Unid\11\43,97
410\Kit chapéu em eva infantil – kit com chapéus
cinfeccionados em eva  modelos: 1. Cangaceiro com
botões como presilhas cor bege (embalagem com 3
unidades); 2. Cowboy (dimensões:  13cm de altura x
30cm de diâmetro da aba/embalagem com 3 unidades/
coeres: preto/bege/branco); \Unid\11\54,77
411\Kit chapéu em tecido infantil – chapéu  espuma
revestido com tecido. Kit com doze unidades. Modelos:
1. Cartola baixa ( cores variadas, (tamanho infantil);2.
Mini chapéu cone sinalizador (dimensões: 8cm de altura
x 14cm de diâmetro externo/ com elástico); 3. Mini cartola
arco íris (dimensões:  8cm de altura x  14cm de diâmetro
externo/ com elástico/ cores variadas); 4. Mini chapéu
fada (dimensões:  13cm de altura x  12cm de diâmetro
externo/ com elástico). 5.  Mini cartola paetê (dimensões:
8cm de altura x 14cm de diâmetro externo, com elástico);
6 . Cartola baixa  - paetê (infantil) - dimensões:24cm de
altura x 16cm de diâmetro interno x  30cm de diâmetro
com a aba; 7. Cartola baixa minnie (infantil) - com laço
de paeté e orelhinhas de minnie;8. Mini cartola  paetê
super luxo – dimensões: - 8cm de altura x - 14cm de
diâmetro externo; 9. Chapéu mago; 10. Chapéu coringa;
11. Chapéu alegria/ 12. Chapéu cartola rei.\Unid\11\220,31
413\Kit chapéu em feltro ifantil - confeccionado em feltro.
Kit com dois modelos: 1 . Chafariz (com flor que esguicha
água/ dimensões: 11cm de altura x 18cm de diâmetro/
acompanham uma mangueira e uma bombinha); 2. Chapéu
chaplin ( na cor preta, com fita estreita em torno da copa
do chapéu).\Unid\11\125,73
415\Kit máscaras personagens i –  máscaras
confeccionadas em polipropileno atóxico, elástico.
Tamanho infantil. Cada kit oito máscaras: 1. Bem 10
quatro braços; 2. Bem 10 chama; 3.homem aranha (40cm
x 15cm); 4. Batman (24cm x 20cm); 5. Bem 10 alien
force (28cm x 23cm); 6. Margarida (tamanho: 22 cm de
comprimento x 20 cm de largura); 7. Minnie (18 cm de
largura x 26 cm de comprimento); 8. Mickey (18 cm de
largura x 26 cm de comprimento).\Unid\11\161,48
416\Kit máscaras personagens ii – confeccionada em
cartão duplex, elástico e pigmentos coloridos atóxicos.
Cada personagem ou tema vem em  sacolas plásticas
com 8 unidades cada . Kit com onze embalagens: 1 –
floresta (sacola c/ seis modelos/ tamanho: 24cm x 17cm);
2- príncipe ( sacola c/8 unidades), 3. Sininho ( sacola c/
8 unidades/ 19,5 x 14cm); 4.backyardigans (8 unidades,
tamanho: 24cm x 16cm – austin/ 22cm x 16cm – 8.
Tasha/ 18cm x 16cm – pablo); 9.pequena sereia; 10.
Pooh baby; 11.tiririca.\Unid\11\101,27
417\Kit fantasias bebê princesas i –  confeccionado em
renda, cetim charmeuse, elástico e aviamentos.:  parte
superior do vestido - 92% poliester e 8% elastano, com
elástico nas mangas. A saia é 100% poliester e forro
100% poliamida. Kit com quatro fantasias de princesas:
1. Princesa branca de neve (capa vermelha em polieste
e tiara de lacinho), cores amarelo e azul; 2. Princesa bela
disney (pescoço a cintura é composta em 92% poliéster
e 8% elastano.a saia é 100% poliester, forro 100%
poliamida e sobreposta com tule. Ombrera em tule, frente
com uma delicada pedra dourada. Acompanhamento um
par de luvas), cor amarelo; 3. Fantasia cinderela luxo
(detalhes de glitter tanto nas mangas e cintura.
Acompanha um par de luvas), cor azul; 4. Pincesa pink
(pescoço a sua cintura é composta em 92% poliester e
8% elastano e mangas em tule. A saia é 100% poliester,
forro 100% poliamida, revestida com tnt e sobreposta
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em tule), cor rosa pink; 4. Princesa amarela (vestido
longo em cetim charmeuse amarelo ouro. Saia sobreposta
em voil amarelo com acabamento em fita de voil amarela
e fios dourados formando ondas. O mesmo voil e fita
fazem o decote da blusa. Acompanha par de luvas em
helanca ligth amarela e arco em cetim com fitas de voil
formando arranjo). Cor amarelo ouro.\Unid\8\970,10
418\Fantasia de papai noel – confeccionado 100%
poliester (veludo). Composto de barba, chapéu, túnica,
calça, sinto e luvas. Fantasia completa.\Unid\9\220,13
419\Ábaco de frações - estimula o aprendizado de frações,
aprimora raciocínio lógico e cálculos. Base de 65x10x28
cm com 55 peças em mdf. \Unid\20\133,00
420\Kit fantasia bebê personagens i - do pescoço a sua
cintura é composta em 92% poliester e 8% elastano. A
saia é 100% poliester e forro 100% poliamida, sobreposta
com tule. Kit composto por quatro fantasias: 1. Fada
sininho com asas ( asas feita em material plástico e
velcro para fixar); 2. Minnie  “vermelha”  (acompanha
tiara minnie com lacinho e um short elástico branco); 3.
Fada rosa (acabamento em poliester e tule. Parte frontal
da fantasia, mangas, saia e o chapéu são cobertas por
estrelinhas em glitter. Acompanha varinha de condão
detalhes prateados e um par de luvas); 4. Boneca de
pano (vestido na altura dos joelhos em cetim charmeuse
vermelho e amarelo, com botões vermelhos. Peruca em
lã vermelha e amarela e par de meias verdes). Tamanho
pp e p, em conformidade com a tabela de medidas que
será fornecida posteriormente.  \Unid\8\657,91
421\Kit  super heróis bebê - composição do tecido 100%
poliester ( cacharrel e cirê). Kit com  sete personagens:
1. Fantasia kamen rider azul luxo; 2. Fantasia ben 10
baby ( bermuda curta e blusa com meia manga); 3.
Transformers animated luxo (fantasia composta por
macacão longo, colete, capuz e máscara); 4. Homem
aranha (macacão longo e mascara com novo desenho);
5. Batman; incrível bebê (  short preto e camisa cinza); 6.
Mulher maravilha (collant, cinto, tiara, botas); 7. Super
homem (macacão, cinto e capa). Tamanho pp e p, em
conformidade com a tabela de medidas que será
fornecida posteriormente.\Unid\8\1.199,10
422\Kit fantasia bebê personagens ii - do pescoço a sua
cintura é composta em 92% poliester e 8% elastano. A
saia é 100% poliester e forro 100% poliamida, sobreposta
com tule. Kit composto por quatro fantasias: 1. Bruxa
cetim charmeuse verde claro com gola bebê e bolso no
mesmo cetim em amarelo. Casaco de manga comprida
em microfibra vermelha e uma calcinha em cetim branco
com babado de bordado inglês. Acompanha óculo); 2.
Cigana (saia em seis cores de jersey com pala e bustier
em cetim charmeuse vermelho. Lenço em jersey
vermelho. Moedas nos bicos da saia e lenço. Correntes
douradas complementam e decoram a blusa tipo cigana
e o lenço); 3. Flor girasol (saia e coroa com duas camadas
de organza tunil amarela e uma menor na cor laranja.
Três camadas de tule amarelo. Bustier e cós em cetim);
4. Flor violeta (saia e coroa com duas camadas de
organza tunil roxa e três camadas de tule roxo. Bustier e
cós em cetim amarelo). Tamanho pp e p de conformidade
com a tabela de medida que será fornecida
posteriormente.\Unid\8\419,90
423\Kit fantasia bebê personagens iii - do pescoço a sua
cintura é composta em 92% poliester e 8% elastano. A
saia é 100% poliester e forro 100% poliamida, sobreposta
com tule. Kit composto por cinco fantasias: 1. Odalisca
(calça com pala em cetim charmeuse rosa bebê com
pernas bufantes em voil rosa. Bustier no mesmo cetim e
véu em voil. Pala da calça e véu decorados com
lantejoulas douradas e flores plásticas rosa. Arco do véu
em cetim); 2. Palhacinha (vestido curto com suspensórios
em cetim charmeuse amarelo. Blusa t-shirt em viscolycra
listrada em branco e vermelho. Meias ¾, sendo uma
verde e outra vermelha em viscolycra. Chapéu cone em
veludo vermelho com pompons em tule verde. Laço em
lamê verde complementa a fantasia); 3. Sereia (saia
longa formando rabo em tecido de lantejoulas verdes
forrada em cetim verde. Blusa tomara que caia com
recorte no busto em organza cristal roxa forrada em
cetim. Detalhe: o rabo pode ser suspenso) 4. Chapeuzinho
(saia franzida curta e touca/capa em cetim charmeuse
vermelho. Duas anáguas em tule vermelho e uma em
filó de armação com babado em 2 camadas  e tule
branco. Blusa com manga fofa tipo cigana em voil
decorado branco. A capa tem galão prata em toda a
volta); 5. Fantasia de menina “chiquinha” do seriado
“chaves” (vestido curto em na cor verde, casaco
vermelho e óculos).\Unid\8\869,90
424\Kit fantasia da turminha os backyardigans –
confeccionado com viscolycra, helanca light, feltro em
diversas cores, cordão, fita de cetim e aviamentos. Kit
com quatro fantasias; 1. Pablo -  descrição do produto:
macacão cavado amarelo em viscolycra. Fraque e touca
em helanca light azul royal. Detalhes na touca, do bico e
do chapéu em feltro. Laço no pescoço em fita de cetim

azul royal. Conteúdo da embalagem: 1 macacão curto, 1
fraque e 1 touca chapéu no formato do personagem). 2.
Única - macacão rosa curto com a toca do personagem;
3. Tassila - vestido na cor laranja chapéu amarelo
(personagem); 5. Tyrone – shot curto laranja, blusa
listrada laranja e azul e chapéu do personagem. Tamanho
pp e p em conformidade com a tabela de medida que
será fornecida posteriormente.\Unid\8\585,38
425\Kit fantasias personagens menino -  fantasias
confeccionadas em cetim charmeuse, camurça, acetato,
elástico e aviamentos, microfibra, viscolycra, brim,
algodão cru, fita de cetim e aviamentos. Kit com cinco
fantasias: 1. Palhaço bebê (macacão com elástido nas
mangas e nospés, gola babado de palhaço e pompons);
2. Príncipe bebê “luxo”, (calça comprida preta, camisa
de manga comprida branca, sobretudo azul, cpa vermelha
e chapéu vermelho com pena); 3. Peter pan (canisa:
detalhes das pontas da manga e da cintura. Calça com
elástico na cintura com pontas nas barras. Chapéu é
revestido em espuma e tecido. Detalhe da pena na parte
lateral do chapéu); 4. Mágico luxo - (calça e colete estilo
fraque mais gravata borboleta em cetim charmeuse preto.
Blusa bufante em cetim charmeuse branco, chapéu em
camurça preta); 5. Menino mexicano – (1 bermudão, 1
camiseta, 2 fitas (suspensório) e boné). Tamanho pp e p
em conformidade com a tabela de medidas que será
fornecidad posteriormente.\Unid\8\614,10
426\Soletrando - jogo em cd-rom, acompanha tabuleiro,
baralho inlustrado, letras em eva.  Soletrando júnior,
com mais de 520 palavras que atendem aos vários
níveis de dificuldade no processo de alfabetização.
\Unid\20\199,80
428\Kit fantasia animais –  confeccionados em pelúcia
antialérgica de pelo baixo, marabu, elástico, cordão e
aviamentos. Kit com seis fantasias: 1. Coelho de pelúcia
(macacão longo de manga comprida e touca em pelúcia
de pelo curto branco com decote rabo e touca em marabu
branco. Interior das orelhas em pelúcia rosa. Acompanha
gravata borboleta preta); 2. Leão de pelúcia (um macacão
e uma touca (macacão longo de manga comprida e touca
em pelúcia de pelo curto amarelo com decote rabo e
touca em marabu amarelo e laranja); 3. Elefante (
macacão longo de manga comprida e touca em pelúcia
de pelo curto cinza. Parte interna das orelhas em pelúcia
rosa); 4. Gata (macacão longo de manga comprida e
touca em pelúcia de pelo baixo rosa. Orelhas, decote e
rabo com acabamento em marabu rosa); 5. Oncinha (1
macacão e 1 touca); 6. Zebra (macacão comprido com
manga, gravata borboleta e touca). Tamanho pp e p em
conformidade com a tabela de medidas que será
fornecida posteriormente\Unid\8\909,70
429\Kit animal light i – fantasias confeccionadas em
cetim charmeuse, viscolycra, feltro, helanca ligth e
aviamentos, jersey, organza tunil, tela dourada,  fita,
lantejoulas e aviamentos.kit com quatro fantasias: 1.
Ratinho (1 short, 1 blusa 1 par de luvas e 1 touca/
orelhas); 2. Cachorro (1 macacão e 1 touca); 3. Gafanhoto
(macacão curto cavado e touca em helanca ligth verde.
Asas em nylon dublado verde aplicadas ao macacão.
Na touca olhos em lantejoulas. Arco com antenas pretas;
4. Jacaré (macacão curto e touca em helanca ligth verde.
Rabo com acabamento e fucinho em feltro verde alface.
Dentes em feltro branco e olhos de lantejoulas pretas).
Tamanho pp e p em conformidade com a tabela de
medidas que será fornecida posteriormente.\
Unid\8\590,00
430\Kit jogos de tabuleiro do mundo – jogos
confeccionados em madeira. Acondicionados em cx de
madeira. Dimensão de cada cx: 6 x 21 x 3 cm. Peso de
cada jogo: 0,30 kg. Todos os jogos acondicionados em
um baú de mdf. Conteúdo do kit com sete jogos: 1 – jogo
crokinole, 2 - lau kati kata, 3 – tsoro, 4 - pong hau qi, 5 -
mu torere, mosona, 6 – tchuka, 7 – inversão.\
Unid\30\726,90
431\Kit animal light ii – fantasias confeccionadas em
cetim charmeuse, viscolycra, feltro, helanca ligth e
aviamentos, jersey, organza tunil, tela dourada,  fita,
lantejoulas e aviamentos.kit com três fantasias: 1. Zangão
(macacão curto e cavado com blusa amarela e calça
preta em jersey. Asas em tela dourada e touca em jersey
preto com antenas pretas e lantejoulas); 2. Abelha (saia
e bustier de lastex em jersey rosa e roxo. 2 anáguas em
tule rosa. Acompanha asa em tela prata e arco em cetim
preto com lantejoulas formando antenas); 3. Joaninha
(saia curta e bustier em jersey vermelho e duas anáguas
em tule vermelho. Arco e antenas pretas com lantejoulas.
Carapaça em jersey dublado vermelho com aplicação
de lantejoulas pretas bem como por toda a saia). Tamanho
pp e p em conformidade com a tabela de medidas que
será fornecida posteriormente.\Unid\8\322,80
432\Fuga do mcqueen - carros 2 - (desafio - estratégia)
- jogo desafiador e muito divertido que trabalha raciocínio
lógico e concentração. Ajude o relâmpago mcqueen a
escapar desse transito maluco! Através de cartas desafio

e com movimentos limitados pelos demais carros, o
objetivo é retirar seu carro do meio da confusão. Possui
4 níveis de dificuldades. Produto atóxico contendo: 01
tabuleiro, 16 carrinhos e 40 fichas desafios.
\Unid\30\101,29
434\Jogo de tabuleiro mancala - confeccionado em mdf
e madeira. Acondicionado em cx de madeira.  Dimensão:
14,5 x 29 x 3 cm. Peso:0,90 kg. \Unid\30\83,77
435\Torrecopos - contém 12 copos plásticos,
especialmente projetados para melhorar a performance
dos jogadores:material de alta qualidade, limitadores
internos para evitar travamento,  textura especial para
facilitar  a manipulação,  superfície interna lisa para
diminuir o atrito,  borda saliente e reforçada que ajuda a
deslizar os copos, saídas de ar para aumentar a
velocidade do empilhamento. Acompanha um cronômetro
com bateria lr44 inclusa.\Unid\40\193,59
436\Planetário -  confeccionado em madeira, plástico e
engrenagens. Medindo 540 x 540 x 240mm. Permite a
exploração de aspectos importantes da mecânica do
sistema solar, da diferenciação entre os corpos celestes
luminosos e iluminados, dos movimentos de rotação e
translação, movimento lunares, suas fases e eclipses.
Voltagen 110 / para 220. Acondicionado em cx de
papelão.\Unid\1\797,79
437\Torso bissexual - modelo de torso confeccionado
em resina plástica semi-emborrachada. Composto por:
cabeça removível subdividida com cérebro. Globo ocular
exposto, epiglote, laringe. Esôfago, cartilagem tireoide,
traqueia. 2 pulmões, coração, fígado c/ vesícula biliar.
Estômago, intestinos (grosso e delgado). Rim com
glândula adrenal. Órgão genital masculino e feminino
intercambiáveis. Com 42 cm e 14 partes.\Unid\1\409,90
438\Multiplicação & cia – jogo educativo de matemática.
Contém: 1 tabuleiro para jogar multiplicação, 2 tabuleiros
para jogar subtração, adição, dobro e triplo, 2 dados
decaedros (10 lados), 30 fichas azuis, 30 fichas
vermelhas, 1 regra do jogo. Tamanho aproximado do
produto: 25,5x31x5 cm (cxlxa).\Unid\25\110,99
440\Kit memória educativa – confeccionado em mdf,
com 40 peças. Acondicionado em cx de madeira.
Medidas: 50 x 50 x 2,8mm. Kit com quatro jogos: 1 -
alfabetização, 2 – plural,  3 - memória de antônimos, 4 –
sinônimo.\Unid\25\138,79
441\Multi tabúada - conjunto de peças em madeira mdf,
com tabuleiro medindo 30x30x2cm com 81 pinos medindo
1,6cm de altura e 81 esferas medindo 2cm de diâmetro
numeradas. Acondicionada em embalagem com plástico
encolhivel. Peso: 1,450 kg.\Unid\20\176,49
442\Quebra-cabeça mapa do brasil -  confeccionado e.v.a.
Medindo 29x21x0,5cm com a divisão regional e política
dos estados do brasil, em forma de encaixe. Acondiciona
do em embalagem plástica.\Unid\20\56,91
443\Painel emocionômetro - contém 21 peças
confeccionadas em borracha eva, nas medidas 56cm x
35 cm. O humor poderá ser exibido de 3 formas
diferentes: 1 - triste/zangado, normal/equilibrado, alegre/
contente. Composição: painel interativo em borracha
e.v.a medindo 60x35cm, com 20 orifícios destinados a
ostentar o nome e o estado emocional da criança.
Acondicionada em embalagem plástica. Peso:
1.000kg.\Unid\25\64,75
444\Pantufas - sandálias “super” acochoadas,
confeccionada em tecido, solado emborrachado. Cores
preto, azul, vermelho, estampada. Tamanhos: 36/37/38.
(cinco de cada numeração)\Unid\80\152,90
447\Bola oficial de futevolei – bola oficial das
competições da federação nacional de
futevólei.importada original, selo de qualidade da fifa.
Peso 250 gr (aproximadamente), tamanho 5. Nas cores
preto e amarelo (amarelo formando, tipo, uma estrela de
5 pontas).\Unid\12\275,49
448\Bola iniciação n° 08 - confeccionada em borracaha
de alta qualidade, matrizada, superfície porosa (irregular,
que proporciona maior aderência as mãos ao ser pega),
câmara: airbility, miolo slip system removível e
lubrificado. Cor azul. Diâmetro: 40 - 42 cm. Peso: 110 -
120 g.\Unid\246\35,89
449\Bola iniciação n° 10 - confeccionada em borracaha
de alta qualidade, matrizada, superfície porosa (irregular,
que proporciona maior aderência as mãos ao ser pega),
câmara: airbility, miolo slip system removível e
lubrificado. Cor vermelho. Diâmetro: 48 - 50 cm,peso:
180 - 200 g.\Unid\246\33,44
450\Bola iniciação n° 12 - confeccionada em borracaha
de alta qualidade, matrizada, superfície porosa (irregular,
que proporciona maior aderência as mãos ao ser pega),
câmara: airbility, miolo slip system removível e
lubrificado. Cor amarelo. Circunferência: 57 - 59 cm,
peso: 250 - 270 g.\Unid\246\51,96
451\Bola iniciação n° 14 - confeccionada em borracaha
de alta qualidade, matrizada, superfície porosa (irregular,
que proporciona maior aderência as mãos ao ser pega),
câmara: airbility, miolo slip system removível e
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lubrificado. Cor verde. Circunferência: 57 - 59 cm, peso:
250 - 270 g. Circunferência: 65 - 67 cm peso: 350 - 370
g.\Unid\246\51,93
453\Bola crespa para massagem - diamêtro 65 cm.
Especialmente desenvolvido para relaxamento e
massagem. Excluusivo sistema de pinos na superfície
da bola. Sistema anti-burst (anti- estouro). Suporta até
200 kg. \Unid\10\138,91
454\Bola feijão - fabricado em material latex, suporta até
200 kg, sistema antiestouro. Bico reserva. Medidas:
90x45 cm de diâmetro. Medidas do produto emabalado:
comprimento  0,30 m x largura 0,18 m x altura 0,12 m.
Peso 1,6 kg. Cor azul.\Unid\10\183,74
455\Bola com pegador - tipo pula pula, infláveis com
alça. Sustentam até 200 kg. Diâmetro: 65 cm. Cores
variadas.\Unid\50\227,47
456\Bola de borracha - kit com três bolas de borracha: 1.
Número “2” com 40 gr. 2. Número “4”, com 45 gr, 3,
numero “¨6”, com 65 gr.\Unid\30\51,17
457\Kit takobal - confeccionado em madeira, com dois
tacos (grip em eva), duas casinhas e uma bolinha .
Dimensão do produto (largura x altura x profundidade):
50 x 750 x 30 mm. Peso do produto: 900g.\Unid\40\76,37
459\Arco oficial de gr - com 78 cm de diâmetro e material
originalmente na cor branca, é encapado com fita auto-
adesiva.arco em pvc rígido de alta resistência.\
Unid\60\57,62
460\Arco oficial de gr - com 88 cm de diâmetro e material
originalmente na cor branca, é encapado com fita auto-
adesiva.arco em pvc rígido de alta resistência.\
Unid\60\65,90
462\Malabares swing - com cordão de rotação e
confeccionado de maneira fixa garantindo a estabilidade,
tendo seu comprimento em 40cm. Com duas alças para
serem presas nas postas dos dedos das mãos,para a
realização de movimentos dinâmicos (circulares ou
outros). Feito em tecido de cores vibrantes, e seu interior
acolchoado, contém um par. Medidas aprox: alça 40 cm,
corpo 10 cm, fitas 80 cm, peso 180 g.\Unid\60\58,90
463\Fita em tafetá - medindo 6 m. Originalmente na cor
branca, é artesanalmente mesclada nos tons
contrastantes preto e vermelho. Possui intervalos em
branco que proporcionam um efeito de velocidade. Uma
das pontas reforçadas e com ilhões para possibilitar a
introdução do estileta. Cores: azul claro x azulescuro/
vermelho x preto / uva x rosa / verde x amarelo.\
Unid\60\46,79
464\Corda de gr - linha oficial de alto rendimento, com
3,20 m de comprimento, maior dureza, desenvolvida
para facilitar o manejo e conservar o desenho da corda
durante o movimento. Acompanha sacola de transporte.
Cores: verde, azul, vermelha, preta, amarela e
rosa.\Unid\60\44,99
466\Jogo de cartão para arbitragem -  confeccionado em
plástico nas cores amrelo, azul e vermelho)
.\Unid\20\14,74
467\Bolsa de primeiros socorros - confeccionada em
plástico resistente, com alças e divisórias dentro e fora,
acompanha todo material necessário para
emergência\Unid\16\118,40
468\Apito - tipo fox. Confeccionado em plástico rígido,
acompanha cordão.\Unid\24\67,91
472\Livro de banho – temático - princesas. Com som,
cores vibrantes e atóxicas. Mede aproximadamente: 2 x
13 x 13cm. Dimensões (lxaxp): 3x14x16 cm peso: 100g
.\Unid\10\27,90
473\Livro de banho - traz um chocalho interno para o
bebê. Edição: 1, coleção:  livro de banho - vale das
letras, ano: 2009, páginas: 4, dimensões (a x l x p):
15,00cm x 14,00cm x 0,00cm.\Unid\10\31,49
474\Livro de banho - cheio de belas figuras e textos
atraentes para as crianças, quando apertado, emite um
som.tamanho: 10 x 10 cm. 6 páginas.\Unid\10\39,77
475\Livro de banho – fantoche sapo do banho gostam de
banhar-se com seus amigos.você pode conhecer todos
eles: focas, gaivotas, sapos e muito mais neste livro
impermeávele especial, .tamanho: 27x21cm, páginas:
6, 1a ed. 2010.\Unid\10\39,30
476\Livro de banho - a baleia fica dentro de uma aba na
frente do livro. Livro com 8 páginas. Tamanho 15x15
cm. 1ª edição/2010.\Unid\10\38,90
477\Livro de pano - o patinho (sonoro). Um livro que
escreve as atividades diárias e brincadeiras de um patinho.
O livro traz junto um boneco que quando apertado, emite
um som. Seispáginas. Tamanho: 15 x 15 cm.\
Unid\10\68,77
478\Livro de pano - os sons da minha casa (com 6 sons
diferentes). Livro de pano musical com figuras e som
(campainha, telefone, cachorrinho), música de ninar e
só apertar o botão. Um livro repleto de ilustrações super
coloridas e com sons que acalmam a criança. Vem com
pilhas e tem compartimento para troca.\Unid\10\73,59
480\Livro de pano - os sons da natureza ( com 6 sons
diferentes ) - livro de pano musical. A cada página virada,

uma figura de um som que há na natureza como pássaros,
vento, chuva, etc.., um livro repleto de ilustrações super
coloridas e com sons que acalmam a criança. Vem com
pilhas e tem compartimento para troca. Altura: 25 cm.
Largura: 24 cm. Profundidade: 1 cm. Número de paginas
: 6.\Unid\10\76,94
481\Livro de pano aprendendo formas - quadrado - com
perguntas e respostas curtas, este lindo livro de pano
ilustrado ensina as formas de um jeito muito divertido.
Um livro onde a criança aprende brincando e abraçando
e mais... Levando-o para todo lugar! Aperte o nariz do
quadrado e ouça seu som. Formato: 30cm x 30cm.
Páginas: 6 páginas.\Unid\10\54,88
482\Livros de pano - boa noite, teddy - um brilho em um
livro escuro. Uma história encantadora e muitas surpresas
com as estrelas e letrinhas que brilham no escuro.
Formato: 20x20. Páginas: 8.  1a ed. 2010. Editora /autor:
ciranda cultural.\Unid\10\77,19
484\Livro de pano - os sons dos instrumentos musicais
( com 6 sons diferentes ) – a cada página virada, uma
figura de um instrumento musical, aperte o botão e ouça
o som desse instrumento. Um livro repleto de ilustrações
super coloridas e com sons que acalmam a criança.
Vem com pilhas e possui compartimento para troca.
Editora: ciranda cultural. Número edição: 1. Qtde. Páginas:
4. Tipo de capa: pano. Peso: 190 g. Dimensões (lxaxp):
22 x 22 x 3 cm.\Unid\10\67,94
485\Livro de pano - a abelha esperta – em formato de
abelha. Um livro que a criança pode manusear á vontade
sem o perigo de se machucar. Tem uma linda histórinha
da abelhinha. Com páginas super coloridas e ainda pode
ser preso ao carrinho. Altura: 18 cm. Largura: 12 cm.
Profundidade: 5 cm.\Unid\10\51,95
486\Coleção livros de pano ii – com páginas fofinhas,
este livro de pano com som despertará a curiosidade
dos bebês, permitindo maravilhosos momentos de alegria
e brincadeiras. Um livro que escreve as atividades diárias
e brincadeiras de um elefantinho que é uma graça. O
livro traz junto um boneco que quando apertado, emite
um som. Tamanho: 15 x 15 cm. •6 páginas. Volumes: 1ª.
O elefantinho (sonoro); 2º. O patinho (sonoro).
\Unid\10\133,25
487\Coleção livro de pano iv – livros muito especiais e
diferentes. Vem no formato dos animais, tipo pelúcia, é
uma delícia de se apalpar.contém uma linda história
interativa, “ você pode balançar minha cauda?”. Altura:
16 cm. Largura: 22 cm. Profundidade: 5 cm. Acabamento
: pelúcia. Edição : 2010. Coleção com três volumes: 1 -
tim, o tigre, 2 -  zoe, a zebra, 3 - gina, a girafa .\Unid\
10\200,30
488\Livro de pano - quem sou eu...? – livro possui vários
animais em 3d e um buraco no meio por onde a mamãe,
o papai ou a própria criança encx o rosto e tudo vira uma
imensa brincadeira! Entre os animais, estão..o elefante,
a galinha entre outros.\Unid\10\78,40
490\Livro de pano - meu primeiro livro de animais - um
livro de pano muito macio, com pop up, onde as partes
dos animais se levantam.\Unid\10\76,10
491\Livro dedoche – dois livros luvinhas com 5 lindos
patinhos e e 5 lindos   ; livrinhos na palma da mão. Com
um dedoche em cada dedo e com este livro interativo.
Oito páginas. Livros: 1.cinco patinhos; 2. Cinco
porquinhos. \Unid\10\67,90
492\Livro de pano - cadê? ... Achou! - livro de pano
especialmente feito para crianças pequenas e que vão
se divertir muito levantando orelhinhas, abaixando
bracinhos e muito mais para encontrar os olhinhos dos
bichinhos. Um livro bem macio com figuras muito
coloridas de vários animais como: pinguim, coelhinho,
ursinho e outros. Tamanho: altura: 14 cm x largura: 14
cm x profundidade: 2 cm. Edição : 2010. \Unid\10\76,34
493\Maleta minhas historias preferidas - maleta com 8
livros de histórias dos clássicos infantis e 1 cd para. As
histórias são:1- a bela adormecida, 2 -  aladim, 3 -
hércules, 4 -  mickey e o pé de feijão, 5 -  o rei leão, 6 -
os três porquinhos, 7 -  peter pan, 8 -  pocahontas.
\Unid\20\18,91
494\Maleta pequenos filhotes 3d - a coleção pequenos
filhotes. Contém: 8 livros (formato brochura) de histórias,
1 óculos 3d cada livro contém uma imagem tridimensional
) e 1 disco interativo com conteúdo para dvd como quiz,
desenhos e videokê e jogos para computador.\
Unid\20\19,49
498\Maleta backyardigans  - com 8 livros de histórias
dos  backyardigans.contém um cd com músicas infantis
e também uma cartela de adesivos dos personagens.
Na parte trazeira da maleta,existem os personagens
destacáveis para muita brincadeira e diversão.formato:
brochura 40x30.\Unid\20\17,47
499\Maleta as aventuras dos seres do mar - contém 8
histórias ilustradas. O texto é leve, atraente e
apresentado em forma de rima. Os mais fantásticos
animais marinhos são retratados nestes livros, em suas
mais divertidas aventuras, repletas de mensagens

tocantes e educativas.formato: brochura
40x30.\Unid\20\17,44
500\Maleta terra mágica- contém 8 histórias fascinantes
em 8 livros. Formato: brochura 40x30.,. Oito desenhos
animados (dvd), oito jogos (videokês). Para computador:
atividades pedagógicas e jogos alucinantes como:  jogo
dos 7 erros, colorir, quebra-cabeça, trinca e outros, oito
músicas para cd-player e uma cartela de
adesivos.\Unid\20\19,49
501\Maleta smurfs – oito livros de histórias (com atividade
ao final de cada livro). Formato: brochura 40x30.  Disco
interativo com conteúdo para dvd e computador. 1
máscara.\Unid\20\19,49
502\Maleta três porquinhos - as loucas aventuras dos
três porquinhos - 8 livros de histórias(formato: brochura
40x30)+ 1 cartela de tatuagens + 1cd interativo com
conteúdo para dvd player + jogos para o
computador.\Unid\20\19,49
503\Maleta chaves - com 8 livros de histórias (formato:
brochura 40x30) e atividades para colorir, 1 cd rom com
muitos jogospara computador e vários papéis de paredes
do chaves.\Unid\20\19,49
504\Maleta tesouros clássicos – com 8 livros (formato:
brochura 40x30), com 2 histórias cada um, totalizando
16 histórias +videokê e músicas para cd player +
wallpapers + jogos para computador e dvd ( com a
utilização do controle remoto do dvd para jogar ) +
desenhos para imprimir e colorir + 8 desenhos
animadospara dvd + histórias contadas em cd-
rom.\Unid\20\19,39
508\Maleta a mônica - livro de história,  quadrinhos e
mais 1 cd repleto de jogos interativos parao computador.\
Unid\20\20,34
509\Maleta vida de cachorro - com jogos e atividades
para o computador e dvd, cartela de adesivos dos
cãezinhos. Desenhos animados para assistir no dvd.
Edição: 1 número de páginas: 10. Acabamento: brochura.
Formato: médio. Editora: bicho esperto.\Unid\20\19,90
510\Maleta pooh bosque dos cem acres – oito divertidos
livros com o pooh e seus amigos, (formato: brochura
40x30), além de um incrível cd com diferentes histórias
narradas. \Unid\20\20,10
511\Maleta snoopy - super maleta com um cd-rom com
historias, cantigas e jogos,  uma cartela de adesivos ,
seis livros de histórias(formato: brochura 40x30),dois
livros de atividades e ainda traz um boneco do snoopy
destacávelpara brincar.\Unid\20\19,79
512\Maletas animais selvagens - traz 8 livros (formato:
brochura 40x30), com as histórias mais incríveis do
mundo animal, além de jogos para seu dvd ( jogue com
o controle remoto ), jogos para seu computador, músicas,
8 desenhos animados para o dvd.\Unid\20\19,49
513\Maleta bichos na tv - super maleta 21 em 1. 1 cd
multimídia repleto de atividades educativas para a criança
em fase escolar, 8 livros com histórias (formato:
brochura 40x30) dos animais como elefante, girafa, jacaré,
castor e outros, jogos que divertem e ensinam, músicas
para ouvir e cantar, personagens para montar, desenhos
para colorir e um lindo desenho animado.\Unid\20\20,19
514\Maleta bebê maluquinho – oito livros com histórias
diversas (formato: brochura 40x30) como: um bebê em
forma de gente;  um, dois, feijão com arroz; a fazendinha
maluca; muito prazer, bebê e outras. Tráz também um
lindo cd com várias canções de ninar.\Unid\20\20,28
516\Boa-noite, tadeu! Hora de dormir - as ações para o
fantoche estão indicadas, claramente, em cada
página.neste livro contém palavras simples que ajudarão
as crianças a ampliarem seu vocabulário.\Unid\10\58,90
517\Hora de comer - as ações para o fantoche estão
indicadas em cada página. Neste livro contém palavras
simples que ajudarão as crianças a ampliarem o
vocabulário.editora:ciranda cultural. Tipo de capa:
encadernado. Edição:1. 10 páginas. \Unid\10\49,17
519\Livro com dedoche - o sítio do seu lobato. Livro com
3dedoches presos ao livro. Com certeza a criança vai se
divertir. Editora - ciranda cultural. Tamanho: 27 x 24 cm.
16 páginas 1ª edição 2010. Tamanho: 27 x 24
cm.\Unid\10\57,80
521\Diga-me como - contando com a branca de neve e
os 7 anões. Livro que introduz a criança na contagem
numérica concreta. Formato: 15,5 x 24,6 cm
.\Unid\10\20,79
522\Gire e descubra - números & contagens - é um super
livro para crianças que estão na fase do aprendizado de
números e suas quantidades. Vem com uma super caneta
para a criança escrever no livro e depois com um paninho,
apagar.possui um disco que a criança vai girando até
achar a resposta certa  e ainda conta com espaços para
escrever. Tem alça para ser carregado pela
criança.\Unid\10\55,75
523\Biblioteca infantil – cx amarela com 30 livros. Editora
ftd. Formato 21 x 28 cm/16 paginas cada livro. Histórias:
1 - joão e o matador de gigantes; 2 – a roupa nova do
imperador; 3 – os músicos de bremen; 4 – os três
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porquinhos; 5 –a gansa de ouro; 6 – a maçã encantada;
7 – a polegarzinha; 8 – o patinho feio; 9 – a lebre e a
tartaruga; 10 – a flauta mágica; 11- a galinha ruiva; 12 –
a cigarra e a formiga; 13 – o peixe encantado; 14 – o
veado e o leão; 15 - o carvoeiro mágico; 16 – a velha
lamparina; 17 – rapunzel; 18 – a princesa e o sapo; 19 –
omar e ali; 20 – a sereazinha; 21 - o galo e a rapoza; 22-
a leão e o homem; 23 – o leão e a rapoza; 24 – o pavão
e a garça; 25 - o leão e o mosquito; 26 – o teatro mal
assombrado; 27 – joão feliz; 28 – os três tesouros; 29 –
o aprendiz de mágica; 30 – o gênio de cabelos de
ouro.\Unid\8\413,90
524\Coleção mini clássicos – coleção de clássicos
infantis com mais de 50 histórias dos mais consagrados
nomes da literatura infantil mundial. Tamanho: 10 x 13cm/
16 páginas (cada). Contém: 1 - a assembléia dos ratos;
2-o burro e a pele de leão; 3 - o corcunda de notre-dame;
4 - o corvo que quis imitar a águia; 5 – o flautista de
hamelen; 6 -  o leão e o camundongo; 7 - o mágico de oz;
8 -  o patinho feio; 9-  o pequeno polegar; 10 - o pote
mágico de mingau; 11 -  o príncipe feliz; 12 - o rato do
campo e o rato da cidade; 13 - o roxinol; 14 -  o soldadinho
de chumbo; 15 – o soldadinho de chumbo; 16 – os cisnes
selvagens; 17 – os músicos de bremen; 18 – os três
porquinhos; 19 – peter pan; 20 –pinóquio; 21 – pocahontas;
22 – rei artur; 23 – rei leão da savana; 24 – robin hood; 25
– simbad o marujo; 26 – histórias de dálmatas; 27 - joão
e maria; 28 – mulan; 29 – a bela e a fera; 30 – a cigarra
e a formiga; 31 – a galinha dos ovos de ouro; 32 – a ilha
do tesouro; 33 - a bela adormecida; 34 - a lebre e a
tartaruga; 35 - a pequena sereia; 36 - a pequena vendedora
de fósforo; 37 - a polegarzinha; 38 - a princesa e o sapo;
39 - a raposa e as uvas; 40 - a raposa e o galo; 41 –
aladim; 42–alibabá; 43 – alice no país das maravilhas; 44
–as roupas novas do rei; 45 – as viagens de gulliver; 46
– aventuras do califa; 47 – branca de neve; 48–
chapeuzinho vermelho; 49 – cinderela; 50-  cherazade;
51 – hércules. Editora todo livro.\Unid\23\99,30
525\Coleção viver e aprender – livros com historias que
ensinam: 1 -a abelha aninha aprende as estações; 2 – a
borboleta bela aprende sobre formatos; 3 – a joaninha
juju faz novos amigos; 4 – a lagarta laura conta até 10; 5
– a libélula lara aprende a ver horas; o sapo sandro
descobre as cores. Tamanho 27,50 x 28,0 (cada um).
\Unid\20\151,78
526\Os três porquinhos malcriados e o lobo bom - histórias
divertidas 2–editora - ciranda cultural. Livro com 32
páginas, papel couchê, brochura com lombada quadrada,
formato 23 x 28cm, letra bastão.\Unid\10\28,79
527\A joaninha muito preguiçosa - confeccionado em
cartonados, popup. Acabamentocapa dura, 10 página,
formato médio. Editora ciranda cultura.\Unid\30\77,51
528\Coleção aperte, ouça e sinta – com quatro volumes:
1. Meio de transporte; 2.fazenda do barulho; 3. Turma da
floresta; 4. Animais de estimação. Maneira simples e
muito divertida de  aprender e conhecer os animais do
nosso dia-a-dia. Som de passarinho, cachorro, etc. Editora
ciranda cultural.\Unid\10\369,95
530\Minha primeira bolsa - divirta-se com os acessórios
em pop-up deste livro criativo. Uma linda bolsa cor de
rosa que as meninas poderão levar para qualquer lugar.
Dendro dessa bolsa-livro, encontraremos figuras em 3 d
como : batom, colar, celular e até 2 espelhinhos de
verdade.\Unid\10\42,90
531\A aranha talentosa - entre no maravilhoso mundo da
aranha talentosa lendo a  fantástica história e brincando
com os lindos pop ups! Tamanho: altura: 24 cm x  largura:
24 cm. Profundidade: 4 cm.\Unid\10\66,25
532\Coleção imagine – coloque uma das máscaras de
pop-up dos animais da fazenda sobre seu rosto, e entre
em um mundo de faz-de-conta. Com bonita história, a
criança interage usando as máscaras que já vem pronta
para o uso. Contém 4 máscaras 3d em pop-up .  Coleção
com dois volumes: 1. Brincando na fazenda; 2. Animais
da fazenda.\Unid\10\148,44
533\Coleção cartonados amigos para sempre – coleção
com 4 volumes, cada um com dez páginas. Acabamento:
capa dura. Formato: médio. Volumes: 1. A patinha
animada; a coelhinha travessa; o ursinho felpudo; o
cãozinho tobi. Ciranda cultura.\Unid\10\177,35
534\Kit gigantões – grande livro de abas. Formato 30 x
37 cm, dez páginas, cartonado. Acabamento capa dura.
Kit com quatro livros:1. Animais da fazenda; 2. Insetos;
3. Dinossauros; 4. Animais selavagens.\Unid\10\378,90
537\Coleção agito e aceno – um livro que contém uma
linda história e ainda a criança interage mexendo os
bracinhos do pinguim pingo( para cima e para baixo.
Contém páginas grossas que permitem a criança folhear
sem o perigo de rasgar. Ano edição: 2009. Número edição:
1. Com oito páginas. Capa dura. Peso: 150 g. Dimensões
(lxaxp): 11,5 x 10 x 0,3 cm.\Unid\10\26,90
539\Coleção bebê achou - ao levantar as abas dos livros
os bebês estimularão suas habilidades motoras. Tamanho:
altura: 24 cm x largura: 24 cm x profundidade: 3 cm.

Acabamento : encadernado. Edição : 1 / 2009.  Volumes:
1. Bi biii; 2. Au! Au!; 3. Beeé. Livros sonoros. Editora
caramelo.\Unid\33\85,17
540\Os sons da alegria - livro sonoro, com páginas
grossas, não há o perigo de rasgá-las. Uma linda história
e e seis sons diferentes de risadas engraçadas para
ouvir e interagir na história. Lindas ilustrações. Formato:
29 cm x 26 cm\Unid\10\58,95
541\Coleção deslize e descubra – livro que despertará a
curiosidade dos bebês. Formato: 22,5cm x 22,5cm. Com
dez páginas. Volumes: 1. Quem?; 2. Onde?;  3. Quando?;
4. Qual?. \Unid\10\219,99
542\Coleção descubra e aprenda: com divertidas dicas
e adoráveis figuras, as crianças aprenderão sobre os
animais enquanto descobrem qual deles está escondido
embaixo de cada aba. Tipo de capa: brochura. Número
de páginas: 12.volumes: 1. De quem são estes olhos?;
2. De quem são estas orelhas?;  3. De quem são esta
calda?;  4. De quem são estas patas?.  Editora: ciranda
cultural. \Unid\10\153,81
543\Coleção quem sou eu? Dcl – livros que as crianças
tentam adivinhar qual é o animal escondido pelas dicas.
Tente adivinhar... Quem sou eu ????Um excelente livro
cartonado com páginas grossas, onde não há o risco de
rasgar. Edição: 1, ano: 2011. Com oito páginas.
Dimensões (a x l x p): 26,00cm x 20,00cm x 0,00cm.
Volumes: 1. Verde; 2. Lilás; 3.amarelo; 4. Azul.
\Unid\10\129,87
544\Coleção livros bloquinhos – coleção especialmente
desenvolvida para os pequeninos. Livro com páginas
grossas para a criança poder folhear sem rasgar. Com
doze páginas. Formato: 8,5 x 7. Volumes: 1. O gatinho
guido; 2. O porquinho pepê; 3. O coelhinho cadu; 4. A
galinha gigi\Unid\33\29,90
545\Coleção crianças ecológicas – 4 volumes/editora
ciranda cultural. Contém: 1 – economizando energia; 2 –
economizando água; 3 – reciclando; 4 – cuidando do
meio ambiente.\Unid\20\76,19
546\Coleção alimentação saudável para crianças – nesta
obra há um vasto conhecimento sobre o mundo dos
alimentos, para aprender a ter uma vida saudável. Contém
10 volumes: 1 – pirâmide alimentar; 2 – as proteínas; 3
– as vitaminas; 4 – os laticínios; 5 – as gorduras; 6 – os
carboidratos; 7 – na medida certa; 10 – bebidas que
alimentam.\Unid\20\37,15
547\Aprendendo valores e sentimentos -  kit com quatro
livros e quatro cd’s (mp3/vcd) com vídeos e cantigas.
Histórias graciosas, divertida e com lindas ilustrações.
Livros que divertem e educam, auxiliar as crianças a le
dar com os seus sentimento e valorizá-los. Contém: 1 –
o pentinho azul, 2 – poesias dos animais, 3 – livro dos
medos, 4 – a ovelha rosa de dona rosa. Animações para
dvd players compatíveis com tecnologia vcd. Audio
para cd players compatíveis com tecnologia
mp3.\Unid\20\127,90
550\Soletrando – 1ª série – coleção com 5 volumes, 1 cd
com mais de 1.000 ilustrações e incentivos prontos para
impressão colorida ou preto e branca e atividades “para
casa”, além de 1 catálogo com todo o conteúdo do cd
organizado para referência. Páginas: 448, dimensões:
21 x 27,50. Editora: iemar.\Unid\20\219,28
551\Que horas são? - nas páginas desse livro, tem uma
história que conta sobre as horas e relógios onde a
criança pode desenhar os ponteiros . É um livro escreva
e apague, não acaba nunca. Altura: 25 cm.largura: 25,5
cm. Número de paginas : 14. Edição : 2009.\
Unid\20\90,30
552\Coleção as coisas que amo – coleção com seis
volumes: 1 – as coisas que amo em mim, 2 – as coisas
que  eu amo na hora de dormir, 3 – as coisas que eu amo
na hora de brincar, 4 – as coisas que eu amo na escola,
5 – as coisas que eu amo na minha família, 6 – as coisas
que eu amo nos meus amigos. Celebra situações
cotidianas que são a base das experiências da nossa
infância. Ajuda as crianças a compreender quem é e
lhes dá resistência e boa autoestima. No final do livro,
há ainda algumas dicas importantes para pais e
educadores. Edição: 1ª/ publicação:  2010. Número de
páginas: 20/acabamento: brochura. Formato: 24,5x 24,5
cm.\Unid\20\341,79
553\Coleção “quando me sinto” – livro 1 - triste, 2 -
amado,3 -bondoso, 4 - inveja, 5 – sozinho. Livros que
orientam, ajudam, educadores, pais e filhos a lhes dar
com problemas de ordem sentimentais e superar
situações. Páginas em papel cartão/ 18 páginas. Medida:
20,9 x 20,9. Autora trace moroney. Editora:ciranda
cultural\Unid\20\279,90
554\Coleção “as fadas nos ensinam” – livros que contam
histórias que ensinam diversos valores a criança. Coleção
com oito livros: 1 – valor da amizade, 2 – autoestima, 3
– generosidade, 4 – responsabilidade, 5 – gratidão, 6 –
humildade, 7 – valentia, 8 - solidariedade. Cada livro
tem: 36 páginas. Medida:24 x24cm.\Unid\23\226,90
555\No meu jardim - maternal. 4 livros para os alunos,  1

livro para o professor,  1 cd contendo todas as propostas
inseridas no catálogo do professor (prontas para serem
impressas em preto e branco ou em cores variadas),
para casa, para o ano todo,  lembrancinhas/convites,
capas para cadernos, envelopes para provas, mais de
1000 incentivos coloridos. Autor: érika radespiel,
encadernação: espiral. Volumes: 5\Unid\20\217,78
556\No meu jardim - pré-maternal - coleção com 03
volumes:01 volume para o aluno com atividades criativas,
desafiadoras e divertidas (preto e branco),  01 volume
para o professor com orientações didáticas (colorido),
01 volume para o professor “catálogo de apoio” (colorido).
Acompanha a coleção um catálogo digital do professor
contendo:conteúdos do volume “catálogo de apoio”
podendo ser impressos também em preto e branco,
lembrancinhas,  convites,  orientações para os pais,
projetos de datas comemorativas para o ano todo, 1000
incentivos pedagógicos coloridos.  Acabamebto: espiral
. Volumes: 03. Autor: érika radespiel\Unid\20\163,70
 \Alfabetizando através da música -  coleção elaborada
para oferecer ao educador, que atua tanto na educação
infantil, como nas séries iniciais do ensino fundamental,
recursos e sugestões didáticas para ampliar os
conhecimentos e dinamizar o ensino em suas atividades
diárias. Muitas das atividades aqui sugeridas estão
pautadas no referencial curricular nacional para a
educação infantil, seguindo assim, a proposta de articular
os principais eixos de estudo com as demais áreas de
conhecimento. Acompanha seis livros: matemática,
ferramentas, natureza e sociedade, linguagem oral e
escrita, dias especiais i e dias especiais ii, mais seis cds
(1 cd rom com 10 vídeos, mais 300 páginas para
impressão e 5 cds áudio com mais de 200 músicas). 120
páginas em 5 livros e 1 livro com 96 pgs, formato dos
livros: 20x27 cm. Autor(a): ana c r. Schreiber e luciana l.
Michele. Editora: ciranda cultural.\Unid\20\239,70
558\As melhores cantigas  - box com livro contendo as
partituras, as letras das cantigas e 10 cds áudio com 120
cantigas. Editora ciranda cultural.\Unid\20\187,79
560\As mais belas cantigas de roda (cd teka 1)  - contém
box com livro contendo as partituras e as letras das
cantigas e 10 cds áudio com 120 cantigas. Cx box nas
cores rosa e amarelo. Editora ciranda
cultura.\Unid\20\240,15
561\Cantigas infantis (cd teka 2)  - contém box com livro
contendo as partituras e as letras das cantigas e 10 cds
áudio com 120 cantigas. Cx box nas cores verde e
amarelo. Editora ciranda cultural.\Unid\20\240,15
562\As melhores cantigas (cd teka 3) - contém box com
livro contendo as partituras, as letras das cantigas e 10
cds áudio com 120 cantigas. Cx box nas cores azul e
amarelo. Editora ciranda cultural.\Unid\20\231,17
563\Dvds hi-5 - músicas e ritmos e cinco sentidos - duas
vezes indicada ao prêmio emmy na categoria destaque
em série pré-escolar, hi-5, criada com a consultoria de
especialistas em pedagogia infantil, a série diverte
crianças de várias idades ao mesmo tempo em que
estimula e desenvolve habilidades, sempre respeitando
os diferentes estilos e níveis de aprendizado. 1. Músicas
e ritmos : são 5 episódios e mais 24 clipes.dvd 1:
instrumentos / estilos musicais/ música ao redor do
mundo; dvd 2: música e movimento / música criativa;
livro ilustrado com as letras das músicas cantadas pela
turma do hi-5; duração total dos 2 dvds: 126 minutos. 2
. Cinco sentidos – canção e danças que liberaram toda a
imaginação para exploração da visão, da audição, do
paladar, do tato e do olfato. Acompanha: dvd 1: visão /
audição / paladar; dvd 2: tato / olfato; livro ilustrado com
as letras das músicas cantadas pela turma do hi-5.
Duração total dos 2 dvds: 123 minutos. Editora log on
multimídia.\Unid\16\173,80
564\Cante e conte com os bichos - histórias e músicas
do universo infantil, incluindo cantigas de roda. Compõem
a coleção 30 cds e um livro com as letras e partituras. 2
cd’s com aproximadamente 200 cantigas de rodas. E
mais 28 cds contendo: 72 histórias e 72 músicas. Editora
cedic. \Unid\16\219,01
565\Mpbaby - hora de domir - dvd (músicas em desenho)
- dvd apresenta um repertório de músicas, imagens e
atividades cuidadosamente desenvolvidas. O tema hora
de dormir é tratado de forma didática e divertida,
propiciando a reflexão sobre comportamentos habituais
das crianças e dos pais nesta hora tão importante quanto
complicada. São 13 videocliples: 1. Se essa rua fosse
minha; 2. O cravo brigou com a rosa; 3. Atirei o pau no
gato; 4. Pai francisco; 5. Tutu marambá; 6. Terezinha de
jesus 7. Alecrim; 8. Flor da china; 9. Peixinhos do mar
10. Boi da cara preta; 11. Carneirinho, carneirão 12. Fui
no tororó; 13. Nana nenê. Músicas 100% instrumental e
acústicas. \Unid\10\62,19
566\O cd a tabuada - importante ferramenta de auxílio
pedagógico para ser utilizada por educadores em geral.
O cd a tabuada é composto de 10 canções, cujas letras
e associação de ritmos. De alta qualidade técnica,
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fonográfica e de apresentação, o cd foi elaborado por
músicos profissionais, gravado em estúdio em taubaté
e produzido na zona franca de manaus. Autoria - valéria
soares.\Unid\20\43,79
567\Jogos cantados do professor bahia – jogos cantados
idealizados para atender a educação infantil em suas
especificações de aprendizagem. Jogos dinâmicos e
educativos. Cds volumes i, ii, ii. \Unid\20\84,18
570\Colher descartável p/ sobremesa, acrílica, cx. C/
1.000 un\CX\55\49,90
571\Colher descartável p/ refeição, acrílica, cx. C/ 1.000
un\CX\55\65,44
572\Copo descartável 200 ml, cx. C/ 3.000
un\CX\210\115,79
573\Copo descartável 50 ml, cx. C/ 5.000
un\CX\42\133,99
574\Garfo descartável p/ refeição, acrílico, cx. C/ 1.000
un\CX\55\69,91
575\Garfo descartável p/ sobremesa, acrílico, cx. C/
1.000 un\CX\55\64,90
576\Guardanapos de papel, folha dupla, 24 x 22 cm, pct
c/ 50 un\Pct\3.360\1,89
578\Pote descartável, branco, 200ml, pct com 50
un.\Pct\450\15,52
579\Tampa descartável para pote de 200ml, branca, pct
com 100 un.\Pct\225\19,98
580\Prato fundo de isopor, descartável branco, medindo
aproximadamente 15cm de diâmetro e 4,5cm de
profundidade, pct c/ 30 un\Pct\350\12,91
582\Prato descartável, branco 15 cm, cx. C/ 1.000
un\CX\85\89,89.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27966/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de
caixas de ossaria para atender as necessidades do
Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida no
Loteamento Ancora no Municipio de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Span de Rio das Ostras Serviços
Construções e Comércio Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Caixas de ossaria fabricada em PSAI, na côr preta,
nas seguintes medidas: 54,0 cm de comprimento x 31,0
cm de largura; Altura da caixa: 28,0 cm.\UNID\500\38,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33252/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: aquisição de bens permanentes (móveis), bem
como fornecimento e instalação de divisórias e persianas
para atender às necessidades de diversos Setores da
Administração Municipal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: G. Marins Comércio Ltda – ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Armário diretor revestido em post forming 25mm com
prateleiras internas e 02 portas com fechadura na parte
superior.prateleira interna com regulagem e divisão
central, revestido em fórmica com espessura de 25 mm
filetado com filete de 2,5 mm em todos os lados, painel
de fundo de 18 mm, pés em aço quadrado pintado em
epóxi-pó texturizado com niveladores de piso. Medindo:
1,63m x 0,90cm x 0,40cm.\Unid\300\1.107,90
2\Armário baixo com duas portas. Tampo sobreposto em
post forming 180° 25mm na área de contato, filetado
com filete de 2,5 mm nos demais lados. Corpo em
melamínico de 25mm filetado. Fundo em melamínico
18mm. Puxadores em pvc, porta direita com chave e
trava simultânea das portas. Base retangular fechada.
Medidas: largura 900 x profundidade 400 x altura
740.\Unid\150\958,00
6\Armário estante revestido em post forming 25mm com
02 portas baixas e 03 prateleiras, com fechadura na
parte superior da porta. Prateleiras com regulagem de
altura e divisão central, revestido em fórmica com
espessura de 25mm filetado com filete de 2,5mm em
todos os lados, painel de fundo de 18mm, pés em aço
quadrado pintado em epóxi pó texturizado com niveladores
de piso. Medindo: 1,63mx0,90cmx0,40.\Unid\110\959,00
7\Armário suspenso em post forming 25mm, filetados
em 3 lados e perfil gota na frente, corpo em post forming
de 25mm, filetado fundo com 18mm de espessura med.

120x33x44\Unid\30\682,00
9\Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho
oficio, com fechadura e travamento simultaneo, tampa
e frente das gavetas em chapa de madeira aglomerada
em formica, gavetas com chapa de aço dobrada, com
trilho telescópico que sustentam o peso das pastas c/
corrediças e corpo chapa de aço n. 22 com pintura
eletrostática, medindo 465x680x1350mm\Unid\
400\1.284,00
10\Arquivo de aço em chapa n. 22 c/ 06 gavetas, com
pintura eletrostática na cor cristal, com sistema de trilho
telescópico e divisão central em cada gaveta, medindo
1,33x0,55x0,70 \Unid\100\1.710,00
11\Conjunto composto de 06 mesas e 06 cadeiras e 01
mesa central: mesa com tampo e sob tampo em
polipropileno com superficie lisa e plana em formato
trapezoidal (dotado de nervuras transversais e reforço a
tração na parte inferior). Painel frontal em polipropileno
plástico de alto impacto. Estrutura da mesa em tubo de
aço industrial retangular de proximidade:20mm x 30mm.
Ponteira sapata com proteção para pintura. Cadeira com
assento plano e liso sem abas laterais com curvas
anatômicas na frente e atrás. Estrutura de encosto
ergonômica em tubos de aço de aproximadamente 16mm
x 30mm, pés em secção de aproximadamente 40mm x
20mm, base dos oés de aproximadamente 50mm x 25mm,
chapa 18, com proteção de ponteira, sapatas e tratamento
anti-ferruginoso, ambos fixados a estrutura por meio de
rebites “pop”. Duas barras de reforço sob assento e pintura
eletrostática de epoxi pó. Medidas aproximadas da mesa:
tampo 56cm x 35,5cm x 21cm. Altura aproximada da
mesa de 58cm. Encosto com dimensões aproximadas de
29,5cm x 16,5cm e assento de 30cm x 29,5cm. Altura
aproximada assento/chão de 33,5cm. Nas cores ocre,
amarelo e azul.\Unid\500\ 2.198,00
14\Cadeira em estrutura tubular de aluminio 1", diametro
de 2mm, parede liga 6063t5, acabamento polido, rebite
de aluminio, parafuso de aço 1.010/20 zincado e
envernizado. Assento e encosto com paleta em aluminio
trabalhada pintada. Medidas: p0,52xl0,52xh0,82, nas cores
laranja, vermelha, branca, azul\Unid\320\289,00
17\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento
de espessura aproximada de 30mm, revestido em
fórmica. Estrutura em metalon de 50x30 tratamento
anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
3,00x0,30\Unid\20\362,00
18\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento
de espessura aproximada de 30mm, revestido em
fórmica. Estrutura em metalon de 50x30 tratamento
anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
2,00x0,30\Unid\20\298,00
22\Rack em mdf medindo 1,30x1,67x042, com prateleiras
e uma gaveta, para tv até 42", dvd e som. Com fundo
em formato de meia-lua\Unid\10\599,00
23\Beliche de madeira confeccionado em pinos, com
barras laterais reforçadas de 12cm de largura, com dupla
furação e escada, estrado em angelin, pés com 9,5x4,5,
medidas: 90x1,60x1,95\Unid\60\472,00
25\Balcão de atendimento especial de 25mm de
espessura, profundidade 70cm, tampo em melaminico
de 30 cm de largura, abacamento em filete de 2,5mm,
painel em melaminico de 18mm, com chapa de aço na
junção de um lado para o outro, bancada interna. Medida:
1,40x140x1,10\Unid\20\2.465,00
26\Cadeira diretor fraque com espaldar médio. Assento
e encosto com chassis de madeira compensada
multilaminado moldada anatomicamente com espessura
mínima de 14 mm, unidos por lâmina de aço de secção.
Estofamento em espuma injetada de poliuretano com
densidade 50 +/- 5kg/m³  com 70 mm de espessura
revestido com cola especial, costura com desenho
exclusivo. Dimensões do assento: largura 49cm x
profundidade 50cm. Dimensões do encosto: largura 51cm
x altura 51cm. Espuma do assento: 70mm. Espuma do
encosto: 60 mm. Mecanismo relax excêntrico, com pistão
a gás, estrela cromada. Braço em poliuretano.\Unid\
30\958,00
27\Cadeira em polipropileno. Estrutura em tubo obilongo
com travessa de reforço ¾, parede 16, com soldagem
mig, tratamento antiferrugem, pintura epóxi pó
eletrostática. Assento e encosto em curvas anatômicas,
fixados através de parafusos auto atarrachantes
invisíveis, ambos em polipropileno de alto impacto,
estrutura do encosto ergonômico com encosto de
aproximadamente 46x29cm, assento de aproxima-
damente 46x41cm. Altura assento/chão 43 a 45
cm.\Unid\600\249,00
28\Cadeira executiva back system com madeiramento
em compensado anatômico, monobloco com contra capa
prensada a quente com lâmina de madeira selecionada
de 15mm de espessura e com 490mm de largura, com
assento fixado a base por intermédio de 04 parafusos

sextavados 1/4 x 7/8 e porcas de garra de 1/4, as
almofadas são moldadas em espessura de poliuretano
injetado com as seguintes dimnsões: assento medindo:
42mm x 47mm com densidade de 55kg/m² revestido em
simili couro  e costurada em gomos com linha de nylon
de 0,40mm, com par de braço regulável. Base com
regulagem de altura, relax e pistão à gás na cor
preta.\Unid\500\679,00
29\Cadeira executiva fixa com madeiramento de
compensado de formato anatômico prensado com assento
medindo: 470mm x 430mm e encosto medindo: 400
mmx 370mm. Assento fixado a base por intermédio de
04 parafusos sextavados 1/4" x 7/8" e porcas de garra
de 1/4 com almofadas moldadas em espuma de
poliuretano injetado com as seguintes dimensões: assento
medindo 470mm x 430mm x 50mm e encosto medindo:
400mm x 370mmx 50mm com densidade de 50kg/m²
revestido em simili couro costurado em gomos com
linha de nylon de 0,40mm. Base sky com tubo de 01
polegada na cor preta.\Unid\350\389,00
31\Cesto de lixo em aço, 1020 pintada revestida em
curvim com fundo e aro de alumínio medindo 0,23 x
0,25cm. \Unid\300\68,00
32\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,20m x 1,20m x 0,74m.\Unid\50\1.022,00
33\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,40m x 0,74m.\Unid\100\1.280,00
34\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,20m x 0,74m.\Unid\50\1.164,00
35\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,60m x 0,74m.\Unid\50\1.398,00
39\Gaveteiro volante 3 gavetas, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com
filete 2 mm em todo contorno colado a quente a 220º,
corpo confeccionado em mdp e prensado revestido em
ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão
(bp), frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo
ela com uma fechadura com trava simultânea das
gavetas, as mesmas  deslizam sobre corrediças
metálicas com roldanas de nylon, puxador, com rodízios
de nylon injetado duplo e chapa para fixação na base do
gaveteiro.  Gaveteiro méd: l 420 x p 520 x h 670
mm.\Unid\50\590,00
40\Gaveteiro volante 4 gavetas, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com filete
2 mm em todo contorno colado a quente a 220º,  corpo
confeccionado em mdp e prensado revestido em ambas
as faces em laminado melaminico baixa pressão (bp),
frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com
18mm de espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
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espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo ela
com uma fechadura com trava simultânea das gavetas,
as mesmas  deslizam sobre corrediças metálicas com
roldanas de nylon, puxador, com rodízios de nylon injetado
duplo e chapa para fixação na base do gaveteiro.  Gaveteiro
méd: l 420 x p 520 x h 670 mm.\Unid\ 350\698,00
41\Gaveteiro volante com um porta-objeto, uma gaveta
e um gavetão para pasta suspensa, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com
filete 2 mm em todo contorno colado a quente  a 220º,
corpo confeccionado em mdp e prensado revestido em
ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão
(bp), frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo
ela com uma fechadura com trava simultânea das
gavetas, as mesmas  deslizam sobre corrediças metálicas
com roldanas de nylon, puxador , com rodízios de nylon
injetado duplo e chapa para fixação na base do gaveteiro.
Gaveteiro méd: l 420 x p 520 x h 670 mm.\Unid\50\663,00
42\Longarina 03 lugares, fixa, estrutura confeccionada
em tubo de 16x30mm, c/ parede na espessura de 12mm
em aço carbono, nas especificações sae 1006/1010.
Estrutura em tubos curvados e soldados em sistema
mig, e acabamento s/ solda aparente com sapatas de
apoio diretamente ao piso, acabamento em pintura epoxi
po na cor preta. Assento e encosto confeccionados em
polipropileno resistente, fixado a estrutura atraves do
tipo aa, c/ engate em perfil ferro chato, nas laterais para
encaixar as cadeiras formando fileiras horizontais c/
acabamento vertical \Unid\50\695,00
43\Longarina 05 lugares, fixa, estrutura confeccionada
em tubo de 16x30mm, c/ parede na espessura de 12mm
em aço carbono, nas especificações sae 1006/1010.
Estrutura em tubos curvados e soldados em sistema
mig, e acabamento s/ solda aparente com sapatas de
apoio diretamente ao piso, acabamento em pintura epoxi
po na cor preta. Assento e encosto confeccionados em
polipropileno resistente, fixado a estrutura atraves do
tipo aa, c/ engate em perfil ferro chato, nas laterais para
encaixar as cadeiras formando fileiras horizontais c/
acabamento vertical\Unid\30\997,00
44\Longarina 3 lugares c/ sapatas nas extremidades,
compostas em tubos de aço reforçados de 40x80mm e
paredes de 1,5mm de espessura, pintados em epoxi po,
com madeiramento de compensado de formato anatomico
prensado c/ assento medindo 470mmx370mm e encosto
medindo 400mmx370mm, assento fixado a base por
intermedio de quatro parafusos sextavados 1/4 x 7/8 e
porcas de garras de 1/4, com almofadas moldadas
espuma de poliuretano injetado com densidades minimas
de 52kg/m³, revestimenta em simili couro costurado em
gomos com linha de nylon 0,40mm\Unid\20\998,00
45\Mesa de trabalho de 1,40 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\50\618,00
46\Mesa de trabalho de 1,50 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\50\689,00
47\Mesa de reunião redonda. Medindo diâmetro 1,20 x
altura 0,74. Tampo em melamínico de baixa pressão
25mm com bordas em filetes de 2,5mm. Estrutura
composta por base superior em formato triangular em
tubo de 50x30mm, com apoio em três tubos de 2", com
base fixada através de parafuso 3/8, a estrutura recebe
tratamento a quente contra oxidação e pintura eletrostática
epóxi pó.\Unid\20\598,00
48\Mesa de trabalho de 1,20 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\200\599,00
49\Gaveteiro para mesa em madeira com 02 gavetas
medindo 250 x 400 x 380, frente em melaminico 18mm,
com perfil boleado 180º na parte frontal e filete nos
contornos. Caixa em melaminico 18mm de espessura,
com corrediças metálicas.\Unid\50\159,00
50\Gaveteiro para mesa em madeira com 03 gavetas

medindo 345 x 400 x 380, frente em melaminico 18mm,
com perfil boleado 180º na parte frontal e filete nos
contornos. Caixa em melaminico 18mm de espessura,
com corrediças metálicas.\Unid\50\182,00
54\Mesa para microcomputador 02 planos. Mesa reta
com tampo sobreposto 180° em post forming  filetado
com filete de 2,5mm em todo contorno, colocado. Pés
em “i” coluna central em 70mmx30mm, com base inferior
em tubo de 50mmx30mm. Acabamento em pintura epóxi
pó texturizada.\Unid\20\367,90
55\Mesa reunião oval fabricada em chapa de madeira
aglomerada, com tampo sobreposto medindo 25mm de
espessura, revestido em melamínico nas partes frontais e
filetados nas laterais, painel com 18mm de espessura em
melamínico bp. Pés em base de aço oblongular de
40mmx77mm, coluna de 25 x 240mm. Pintura epóxi pó
texturizada. Medindo 2,00mx1,00mx750mm\Unid\15\997,00
56\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
0,60x050\Unid\30\120,00
57\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,0x050\Unid\30\163,00
58\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,20x050\Unid\30\185,00
59\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,40x050\Unid\30\220,00
60\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,60x050\Unid\30\239,00
63\Cadeira diretor de tela fixa. Espaldar médio com
formato anatômico produzido em poliamida 6 (nylon)
injetado com 30% de fibra de vidro formando o estrutural.
Revestimento em tela do tipo poliéster com trama semi-
aberta, sustentado por suporte em alumínio polido.
Assento estrutural injetado e nervurado com porcas-
garra cravadas. Estrutura tubular contínua cromada,
tratado quimicamente com banhos anti-oxidantes, com
tratamento niquelado; apoio para braços feito em tubo
de aço com tratamento niquelado curvado
anatomicamente com apoio em pu preto e regulagem de
altura.\Unid\30\1.738,00
64\Poltrona espaldar alto, composta por assento de
espuma injetada de densidade de 70mm, e acabamento
feito com contra capa de polipropileno injetado preta
medindo: 490x480mm, revestimento em couro, encosto
feito por tubo de aço tratado quimicamente, com
angulação anatomica de 20°, medindo 560x500/
400x500mm, base giratória cromada, com 05 hastes
sobre rodizios duplos de nylon com esferas de aço,
coluna central com capa telescópica, rolamento axial de
giro, sistema de regulagem de altura do assento
peneumatico com no minimo sete posições, mola
amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral,
sistema de regulagem do encosto com no minimo tres
posições sincronizadas; apoio para braços feito e tubo
de aço c/ tratamento niqelado curvado anatomicamente
com apoio em pu preto\Unid\10\1.687,00
66\Rack para computador especial. Medidas: largura
1,02m x profundidade 0,44cm x altura 1,07m.
Confeccionado em melamínico com porta cd e 01 gaveta.
Teclado retrátil e espaço para colocação de scanner,
impressora e estabilizador.\Unid\30\457,00
71\Sofá especial 02 lugares em courino preto e com
estrutura cromada.formato anatômico.  Estrutura interna
de madeira e a externa de aço carbono. Injetados em
poliuretano integral skin rígido de alto impacto , com
costuras gomadas. Lastro dos assentos de percintas de
borracha com molas zig-zag. Revestido em couríssimo.
Medidas: largura 151cm x profundidade 86cm x altura
78cm. Densidade 28 soft.\Unid\5\2.998,00
73\Armário baixo operacional 2 portas, tampo em mdp
25mm com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Caixa 15mm com borda plástica ps 0,7mm. 1
prateleira interna em mdp 15mm com niveladores de
altura. Fechadura cromada com sistema de travamento
duplo. Dobradiças em aço estampado niquelado, com
diâmetro de 35mm. Sapatas em polipropileno regulavel
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Suporte para prateleira de polímero. Puxadores abs.
Medindo aproximadamente 900 x 740 x 450. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\150\643,00
74\Armário alto operacional 2 portas, tampo em mdp
25mm com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Caixa 15mm com borda plástica ps 0,7mm. 3

prateleiras internas em mdp 15mm com niveladores de
altura. Fechadura cromada com sistema de travamento
duplo. Dobradiças em aço estampado niquelado, com
diâmetro de 35mm. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Suporte para prateleiras de polímero. Puxadores abs.
Medindo aproximadamente 900 x 1596 x 450. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\300\958,00
75\Armário baixo lateral de mesa operacional 1 porta,
tampo em mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de
espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. 1 prateleira interna em mdp 15mm com
niveladores de altura. Fechadura cromada. Dobradiças
em aço estampado niquelado, com diâmetro de 35mm.
Sapatas em polipropileno regulavel m6x17. Sistema de
fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix
15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Suporte para
prateleira de polímero. Puxadores abs. Medindo
aproximadamente 450 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/
ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\80\429,00
76\Armário semi aberto operacional 2 portas, tampo em
mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de espessura e
raio 2mm. Caixa 15mm com borda plástica ps 0,7mm. 1
prateleira interna e 1 prateleira externa, em mdp 15mm
com niveladores de altura. Fechadura cromada com
sistema de travamento duplo. Dobradiças em aço
estampado niquelado, com diâmetro de 35mm. Sapatas
em polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação
com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm,
auxiliado por cavilha de madeira. Suporte para prateleiras
de polímero. Puxadores abs. Medindo aproximadamente
900 x 1596 x 450. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto,
ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\110\758,00
77\Armário credenza operacional 2 portas e vão central,
tampo em mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de
espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. 3 prateleiras, sendo 2 internas e 1 externa,
em mdp 15mm com niveladores de altura. Fechadura
cromada. Dobradiças em aço estampado niquelado, com
diâmetro de 35mm. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Suporte para prateleiras de polímero. Puxadores abs.
Medindo aproximadamente 1200 x 740 x 450. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\100\758,00
78\Gaveteiro fixo operacional 2 gavetas, para fixação
na parte inferior do tampo das mesas, com caixa e
frente em mdp 15mm, com borda plástica ps 0,7mm,
fechadura com travamento para apenas 1 gaveta.
Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor
minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Corrediças comuns, com abertura parcial e puxadores
abs. Medindo aproximadamente 350 x 310 x 415. Nas
cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\100\179,00
79\Gaveteiro volante operacional 2 gavetões, tampo em
mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de espessura e
raio 2mm. Caixa e frente das gavetas em mdp 15mm
com borda plástica ps 0,7mm. Fechadura com
travamento simultâneo, hastes para pasta suspensa
pintados com tinta epoxi pó, trilho telescópico com
abertura total e puxadores abs. Rodízios em polipropileno
preto rb40. Sistema de fixação com uso de parafuso
minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de
madeira. Medindo aproximadamente 470 x 700 x 450.
Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\200\569,00
80\Gaveteiro volante operacional 2 gavetas e 1 gavetão,
tampo em mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de
espessura e raio 2mm. Caixa e frente das gavetas em
mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm. Fechadura
com travamento simultâneo, hastes para pasta suspensa
pintados com tinta epoxi pó, trilho telescópico com
abertura total no gavetão e corrediças comuns nas
gavetas.  Puxadores abs. Rodízios em polipropileno preto
rb40. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e
tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 470 x 700 x 450. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\200\599,00
81\Gaveteiro volante operacional 4 gavetas, tampo em
mdp 25mm com borda plástica ps 2mm de espessura e
raio 2mm. Caixa e frente das gavetas em mdp 15mm
com borda plástica ps 0,7mm. Fechadura com
travamento simultâneo, corrediças comuns nas gavetas,
com abertura parcial.  Puxadores abs. Rodízios em
polipropileno preto rb40. Sistema de fixação com uso de
parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por
cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 470 x
700 x 450. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/
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preto ou nogal/ciliégio.\Unid\300\648,00
82\Mesa reta operacional pé painel, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 800 x 740 x 600. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\50\385,00
83\Mesa reta operacional pé painel, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1000 x 740 x 600. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\50\405,00
84\Mesa reta operacional pé painel, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1200 x 740 x 600. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\100\432,00
85\Mesa reta operacional pé painel, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1400 x 740 x 600. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\100\469,00
86\Mesa reta operacional pé painel, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1500 x 740 x 600. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\50\493,00
87\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado
niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 1200 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\759,00
88\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado
niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1400
x 1400 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\948,00
89\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado
niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1600
x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.049,00
90\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado

niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 1400 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\850,00
91\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado
niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\899,00
92\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado
niquelado, proporcionando design arrojado. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1400
x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\959,00
93\Mesa em “l” gota operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm, sendo 1 lado do tampo em
forma de gota. Saia em mdp 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação
em suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1400 x 1800 x 740 x 600.
Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\50\1.048,00
94\Mesa em “l” gota operacional pé painel direita/esquerda,
tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm, sendo 1 lado do tampo em
forma de gota. Saia em mdp 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação
em suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1400 x 2200 x 740 x 600.
Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\50\1.110,00
95\Mesão central componível, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Calha passafio e coluna central para
divisória, formando 2 mesas de trabalho. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 740 x 1322. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto,
ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\910,00
96\Mesão central componível, tampo e pés em mdp
25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio
2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando
design arrojado. Calha passafio e coluna central para
divisória, formando 2 mesas de trabalho. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com
uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1400
x 740 x 1322. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto,
ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.026,00
97\Divisória para mesão, espessura 15mm com borda
plástica ps 0,7mm. Fixação sobre tampo da mesa com
distanciador, em suporte de aço estampado niquelado.
Medindo aproximadamente 900 x 250. Nas cores ciliégio/
ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\50\100,00
98\Divisória para mesão, em mdp espessura 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. Fixação sobre tampo da mesa
com distanciador, em suporte de aço estampado
niquelado. Medindo aproximadamente 1100 x 250. Nas
cores ciliégio ou nogal.\Unid\50\105,00
99\Suporte para cpu em mdp 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Rodízios em polipropileno preto rb40. Sistema
de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix
15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo
aproximadamente 300 x 127 x 430. Nas cores ciliégio ou
nogal.\Unid\200\115,00
100\Porta teclado retrátil em mdp 15mm com borda

plástica ps 0,7mm. Corrediça comum com abertura
parcial. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 300 x 127 x 430. Nas cores
ciliégio ou nogal.\Unid\200\148,00
101\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura
e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps
0,7mm. Tampo com fixação em suporte de aço
estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 600 x 740 x 1100 x 600. Nas
cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\10\472,00
102\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura
e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps
0,7mm. Tampo com fixação em suporte de aço
estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1000 x 740 x 1100 x 600. Nas
cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\10\578,00
103\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura
e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps
0,7mm. Tampo com fixação em suporte de aço
estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1200 x 740 x 1100 x 600. Nas
cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\10\630,00
104\Conexão 90º para mesa, em mdp 25mm, com borda
plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Medindo
aproximadamente 600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio ou
nogal.\Unid\200\169,00
105\Mesa redonda de reunião operacional pé painel, tampo
e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de
espessura e raio 2mm. Tampo com fixação em suporte
de aço estampado niquelado. Sapatas em polipropileno
regulável m6x17. Sistema de fixação com uso de
parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por
cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1000 x
740 x 1000. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto,
ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\530,00
106\Mesa redonda de reunião operacional pé painel, tampo
e pés em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de
espessura e raio 2mm. Tampo com fixação em suporte
de aço estampado niquelado. Sapatas em polipropileno
regulável m6x17. Sistema de fixação com uso de
parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por
cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200 x
740 x 1200. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto,
ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\648,00
107\Mesa semi oval operacional pé painel, tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura
e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps
0,7mm. Tampo com fixação em suporte de aço
estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1600 x 740 x 1200. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\20\769,00
108\Armário 02 portas, estrutura e porta produzidos em
chapa de aço, puxadores em abs, acabamento metalizado
e proteção de verniz uv, dobradiças em aço estampado,
resistência e durabilidade, porta de bater, com 01
prateleira, pintura eletrostatica a pó brilhante, buchas e
parafusos inclusos.\Unid\20\572,00
109\Armário 03 portas, estrutura e porta produzidos em
chapa de aço, puxadores em abs, acabamento metalizado
e proteção de verniz uv, dobradiças em aço estampado,
resistência e durabilidade, porta de bater, com 01
prateleira, pintura eletrostatica a pó brilhante, buchas e
parafusos inclusos.\Unid\20\661,00
115\Mesa semi oval operacional pé painel, tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura
e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica ps
0,7mm. Tampo com fixação em suporte de aço
estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 2000 x 740 x 1200. Nas cores
ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/
ciliégio.\Unid\20\889,00
121\Maca fixa próprio para exames, repouso e
massagens, armação tubular em aço inoxidavel, leito
acolchoado em espuma e simil couro na cor cinza,
cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de
papel descartável de 50cm. Medindo aproximadamente
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1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura.\Unid\2\1.199,00
127\Berço em aço inox - cama fowler infantil. Cabeceira
e peseira em tubos quadrados em inox , estrado em
chapa de aço inox articulado por meio de duas manivelas
zincadas para os movimentos de fowler, flexão de pernas,
cardíaco, com grades de abaixar em inox, com corrediças
zincadas, pés com rodízios de 3", sendo 2 com freios em
diagonal. Dimensões: 1,50 x 0,70 x 0,60m de altura.
Acompanha colchão em espuma d-45 medindo 1,48 x
0,68 x 0,20cm. Revestimento em simil couro, placa de
espuma 100% poliuretano, anti-ácaro, anti-fungo, anti-
alérgico.\Unid\6\5.490,00
129\Escada com 2 degraus e piso antiderrapante total
inox. Piso antiderrapante medindo 0,14 x 0,36m. Altura
do 1º piso 0,18m. Altura do 2º piso 0,40m. Fabricada em
tubo de aço inox 3/4" x 1mm, reforço nos pés em tubo 5/
8" x 1mm. Piso em chapa de aço inox 1mm aisi 430
brilhante. Degraus revestidos com borracha
antiderrapante. Pés com ponteiras em pvc.\Unid\2\215,00
152\Mesa de trabalho. Medidas: altura 0,74cm x largura
1,00m x profundidade 0,68cm. Mesa revestida em post
forming 25mm, com perfil boleado 180°. Painel em post
forming 25mm com espessura. Pés em “i” coluna central
em tubo 70mmx30mm, base inferior em tubo
50mmx30mm, base superior de sustentação do tampo
em tubo 50mmx30mm. Acabamento em pintura
eletrostática epóxi pó texturizada. Tampo superior revestido
em post forming 25mm, com perfil boleado 180° na parte
frontal e nos filetes dos contornos. Frente revestido em
post forming 25mm de espessura e filete nos contornos.
Na cor cristal.\Unid\50\689,00
153\Suporte para cpu, tipo h, com sapatas niveladoras,
revestido em formica, medindo 0,46x0,28x0,40m\
Unid\300\159,00
154\Suporte para monitor, com prateleira interna em
melaminico 18mm, medindo 330x260x120\Unid
\400\125,00
155\Suporte para teclado retrátil em 18mm em melaminico
com corrediças laterais\Unid\30\99,00
156\Baias de atendimento modelo reto, tampo central em
melaminico 25mm, medindo aproximadamente 1200 x
600, com perfil boleado 180º na parte frontal e filete nos
contornos. Painel lateral em melaminico 18mm, com perfil
“t” nos contornos, medindo aproximadamente 1200 x 800.
Painel de fundo em melaminico 18mm, com perfil “t” na
parte superior, medindo aproximadamente 1200 x
1200.\Unid\100\665,00
157\Divisoria tipo painel-painel, com 35mm de espessura,
considerando uma area superior a 100m2, constituida de
painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa
dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de
aco galvanizado pintado, inclusive portas e inclusive suas
ferragens. Fornecimento e colocacao. Al 10.05.0150 (/
)\M²\6000\195,00.
COMPROMITENTE: VRB Participações Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Armário especial, confeccionado em mdp termo-
estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão
(bp). Todos os bordos com encabeçamento em fita de
poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo
a 220º . Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo
os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de
poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo,
c/ dobradiças de pressão c/ abertura de 95º tipo giro,
sendo as mesmas dotadas de puxadores pvc rígido, a
porta direita com fechadura frontal superior tipo lingüeta.
Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 2 prateleiras
móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com
18mm de espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão, sendo os bordos
do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno
de espessura 2mm, colada com adesivo a 220º. Base
em tubo de aço fechado 20 x 20 x 1,2mm, c/ fosfatização
a base de zinco, pintura eletrostática com resina híbrida
epóxi poliester polimerizada em estufa a 220° ,
acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado
com pino central em aço rosca 1/4 direto na base de aço
corrigindo possíveis desníveis do piso.  Armário méd: l
1600 x p 500 x h 740 mm\Unid\30\1.499,00
4\Armário especial com 12 compartimentos.confeccionado
em chapa de aço 22. Medindo 1,98m x 0,42cm x 0,93cm,
porta com reforço interno, pintura em tinta epóxi pó poliester
texturizada a 180°, na cor cristal com portas laranjas, em
módulos totalmente rebitados, com fechadura
escamoteável com chave e varão interno. Ventilação no
fundo e batentes de borracha nas portas, pés deslizadores
reguláveis. \Unid\30\1.989,00
5\Armário com 08 compartimentos confeccionado em
chapa de aço 22. Medindo 1,98m x 0,42cm x 1,24cm,

porta com reforço interno, pintura em tinta epóxi pó
poliester texturizada a 180°, na cor cristal com portas
laranjas, em módulos totalmente rebitados, com
fechadura escamoteável com chave e varão interno.
Ventilação no fundo e batentes de borracha nas portas,
pés deslizadores reguláveis. \Unid\20\1.850,00
8\Armário vestiário, em aço, medindo (1980 x 1200 x
400)mm = (axlxp), com 16 vãos, sobrepostos quatro a
quatro, contendo: 01 (um) porta por compartimento, com
veneziana, fechadura, as chapas de aço deverão ter
espessura mínima de n.º 22 p/ o corpo e n.º 14 p/ a base
(pés), pintura em esmalte sintético, na cor cristal com
portas laranja\Unid\30\2.358,00
12\Espreguiçadeira para piscina com encosto reclinável
em 05 estagios, extrutura em aluminiio com sapata de
polietileno, assento e encosto de junco sintético com
acabamento anodixado de alto brilho, medindo
0,36x0,67x1,98\Unid\15\1.512,00
13\Mesa com base lateral, estrutura tubular aluminio 1",
diametro de 2mm, parede liga 6063t5, acabamento polido,
rebite de aluminio, parafuso de aço 1.010/20 zincado e
envernizado. Aro central em tubo de aluminio
140mmx6mm, parede, ponteiras plasticas, tampo de
70cmx70cm com estrutura em madeira osb com
acabamento em aluminio texturizado e bordas em aluminio
polido com 04 pés\Unid\80\340,50
15\Cadeira de aproximação presence: cadeira 4 pés fixos
cromados, com ponteiras em polipropileno. Braços
cromados com apoio em polipropileno preto. Assento e
encosto em espuma injetada e forração em corino nas
cores preto ou branco. Altura do assento 450mm. Altura
total 820mm. Largura 550mm. Profundidade 620mm.
\Unid\100\439,00
16\Cadeira giratória presence: cadeira com estrela
cromada com rodízios em polipropileno, braços cromados
com apoio em polipropileno preto. Assento e encosto em
espuma injetada e forração em corino nas cores preto ou
branco. Altura do assento 450mm. Altura total 820mm.
Largura 550mm. Profundidade 620mm.\Unid\50\523,00
19\Mesa de exame clínicos, estrutura em aço com pintura
eletrostática, base confccionada em estrutura tubular,
pés com ponteira em material plastico, leito com cabeceira
regulavel. Medindo h0,80xc1,90xl0,60, com colchão de
espuma com 5cm revistido em courvim compátivel com
as medidas da mesa de exame\Unid\10\640,00
20\Escada de 02 degraus em estrutura tubular, piso em
aço pintado na cor branca coberto com borracha ante
derrapante e pés com protetores de borracha\Unid\10\172,00
21\Mesa de centro medindo 335x600x600, com lateral e
fundo em mdf, tampo de vidro e 04 rodizios com
freio\Unid\10\286,00
24\Colchão de espuma de alta qualidade com densidade
de 45, revestido em simil couro, com lamina de 2cm.
Medidas 0,78x1,88x0,18\Unid\120\307,00
30\Cadeira presidente de tela. Espaldar alto com formato
anatômico produzido em poliamida 6 (nylon) injetado com
30% de fibra de vidro formando o estrutural. Revestimento
em tela do tipo poliéster com trama semi-aberta,
sustentado por suporte em alumínio polido. O apoio de
cabeça, revestido em tela de poliéster, possui regulagem
de altura e angulação. Assento estrutural injetado e
nervurado com porcas-garra cravadas. Braços dotado
de regulagem de altura com acionamento por botão lado
externo e regulagem longitudinal e angular. Carenagem
produzida em pp e parte superior do apóia braços injetada
em poliuretano do tipo pele integral (skin), além da
estrutura interna em aço e elo de ligação ao mecanismo
em alumínio. Mecanismo sicronizado. Acionamento do
sistema sicronizado, altura do assento e de profundidade
do assento por meio de botões localizados abaixo do
assento e regulador de tensão por meio de alavanca.
Pistão regulagem de altura: dotado do sistema pneumático
“gás” com amortecimento também pneumático. Base
em alumínio injetada sob alta pressão com 5 hastes de
ponta arredondadas de raio entre centros, do crônico até
o alojamento do eixo.\Unid\2\3.990,00
36\Estante de aço com 06 prateleiras reguláveis. Pintada
na cor grafite, colunas confeccionadas em chapa de aço
carbono n° 16 ( esp. = 1,25mm) com furação contínua
de 60 em 60mm para graduação das prateleiras.
Travessas confeccionadas em chapa de aço carbono n°
20 ( esp = 0,90mm) em forma de “u” para fixação entre
colunas. Prateleiras confeccionadas em chapa de carbono
n° 22 . As estantes deverão ser auto-portantes quando
estiverem com seu carregamento máximo. Cada
prateleira suporta 80kg sem apresentar deformação,
medida: 92,5x198x30cm.\Unid\250\298,00
37\Estante de aço com 06 prateleiras reguláveis. Pintada
na cor grafite, colunas confeccionadas em chapa de aço
carbono n° 16 ( esp. = 1,25mm) com furação contínua
de 60 em 60mm para graduação das prateleiras.
Travessas confeccionadas em chapa de aço carbono n°
20 ( esp = 0,90mm) em forma de “u” para fixação entre
colunas. Prateleiras confeccionadas em chapa de carbono

n° 22 . As estantes deverão ser auto-portantes quando
estiverem com seu carregamento máximo. Cada
prateleira suporta 100kg sem apresentar deformação,
medida: 92,5x198x42cm.\Unid\150\479,00
38\Estante para caixa de arquivo composta de 10
prateleiras regulaveis com reforço em omega, fabricado
em chapa 22, com capacidade de suporte até 80kg por
plano, coluna em chapa 14, estante aberta nas laterais e
fundo, medindo 2700(a) x 925(l) x 420(p)
mm.\Unid\150\485,00
51\Baias de atendimento modelo orelha de elefante, tampo
central em melaminico 25mm, medindo aproximadamente
1200 x 600, com perfil boleado 180º na parte frontal e
filete nos contornos. Painel lateral em melaminico 18mm,
com perfil “t” nos contornos, medindo aproximadamente
1200 x 800. Painel de fundo em melaminico 18mm, com
perfil “t” na parte superior, medindo aproximadamente
1200 x 1200.\Unid\100\675,00
52\Mesa executiva medindo 1,50 x 2,20 em melaminico
25mm, acabamento em perfil maciço tipo gota e filete
2mm, painel c/ tampo 25mm: em chapa de aço perfurada-
pintura epoxi po texturizada estrutura: em tubos redondos
com 95,25mm-pintura epoxi po texturizada. Pé central das
deltas: em chapa de aço, com calha de saque frontal com
3 furos para passagem de fiação pintura epoxi po texturizada.
Pé base repuxada sem ponteira, com calhas de saque
frontal pintura epoxi po texturizada\Unid\15\2.398,00
53\Mesa executiva 2000 x 1000 x 740 mm – lado direito.
Tampo confeccionado em mdp termo-estabilizado, com
espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão, com
formato arredondado e ergonômico. Todos os bordos
são encabeçados com fita de poliestireno 2,5mm, coladas
com adesivo.painel frontal estrutural e de privacidade
confeccionado em mdp termo-estabilizado, com
espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão, sendo
o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de
espessura 2 mm, colada com adesivo, fixado na base
através pinos e bucha de pressão minifix. Estrutura
formada por tubos verticais redondos, com diâmetro de
3 polegadas, e parede de 1,2 mm, interligados na
extremidade superior por tubo se secção retangular 20 x
50 x 0,90 mm, sendo todo o conjunto submetido a um
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a
200º c. Acabamento com sapatas de diâmetro 3
polegadas, em nylon injetado, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.\Unid\15\1.969,00
61\Divisória modular com extrutura em aço com calha
para passagem de fios e tomadas, com conectores.
Placas divisórias em fibra de madeira com 3mm de
espessura no formato colméia totalisando 47mm de
espessura, medindo 0,60x0,50x1,10.\Unid\30\349,00
62\Divisória modular com extrutura em aço com calha
para passagem de fios e tomadas, com conectores.
Placas divisórias em fibra de madeira com 3mm de
espessura no formato colméia totalisando 47mm de
espessura, medindo 0,80x0,50x1,10.\Unid\30\384,00
65\Poltrona interlocutor, estrutura fixa em aço c/
prancheta escamoteavel revestida em fórmica e par de
braço em poliuretano, encosto e assento revestido em
simili couro c/ espuma injetada de alta densidade com
desenhos em gomos\Unid\100\789,00
67\Roupeiro de aço com 20 portas, malha perfurada
para melhor ventilação, portas embutidas que possibilitam
fechamento preciso com segurança, dobradiças internas,
porta etiqueta, pés niveladores, fehaduras com chaves
para cada porta, com acabamento em pintura epoxi pó
na cor cristal com portas na cor laranja,com tratamento
antiferruginoso, medidas aproximadas: altura 195 cm,
largura 140, cm e profundidade 42.\Unid\15\2.998,00
68\Sofá com 02 lugares, com estrutura em espuma de
poliuretano injetado com formato anatômico concha única,
com 580mm de largura e almofadas do assento com
580mm, profundidade de 540mm, espessura de 60mm.
Densidade 53kg/m3. Encosto medindo largura de 580mm,
altura 410mm, espessura de 60mm. Densidade 53kg/
m3. Revestido em courissímo com apoio de braço e pés
constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto
com costura gomadas verticais.\Unid\30\1.754,00
69\Sofá de 01 lugar, com assento e encosto com almofada
fixa, estrutura interna em madeira e aço, com espuma
de poliuretano injetado com formato anatômico concha
única. Revestido em courissímo com apoio de braço e
pés constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto,
com costura gomadas verticais. Medidas: largura de
0,80m x altura 0,83 x profundidade 0,80m. Densidade 23
no assento. Densidade de 21 soft no encosto.
\Unid\20\1.199,00
70\Sofá especial de 03 lugares, com estrutura em espuma
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de poliuretano injetado com formato anatômico com
concha única com 580mm de largura, e almofadas do
assento 580mm de profundidade, espessura de 60mm.
Densidade de 53kg/m3. Encosto medindo largura de
580mm, altura 410mm e espessura 60mm. Desnsidade
53kg/m3. Revestido em couríssimo com apoio de barço
e pés constituído de uma única peça com alma de aço
poliuretano integral skin rígido de alto impacto, com
costura gomadas verticais.\Unid\40\2.598,00
72\Bebedouro modelo coluna para garrafão, com gabinete
em aço eletrozincado branco, base em plástico
polipropileno de alto impacto. Tampa, aparador de copos,
base do aparador de copos e separador de água em
plástico polipropileno de alto impacto. Conexões
hidráulicas elétricas em material atóxico. Torneiras em
plástico abs de alta resistência, sendo uma para água
natural e outra para água gelada. Vazão aproximada 30
litros/hora.  Serpentina localizada na parte externa do
reservatório. Controlador de temperatura através de
termostato entre 15º e 4º c.\Unid\50\698,00
110\Armário de cozinha com 6 portas e 3 gavetas, corpo
em chapa de aço dobrado e montado por encaixe e
parafusamento, gaveta frente em aço com pintira
eletrostatica a pó brilhante, corpo em plástico injetado:
polipropileno, corrediça em polipropileno com roldanas de
nylon que facilitam o deslizamento. Tampo em laminado
plástico, formica com borda arredondada, post forming,
formica resistente a risco de abrasão de produtos de limpeza,
prateleiras sem emendas, cortes arredondados, fixados
com parafusos e porcas, pé em polipropileno de alto
impacto. Dobradiça em aço estampado com caneco de
nylon de pressão facilitando o manuseio. Capacidade de
carga: 20kg por porta e 5kg por gaveta.\ Unid\20\1.371,00
111\Sapateira tipo colméia, módulo empilhavel para 6
pares de sapatos, dimensões 132 x 34 x 28, em material
plástico resistente, cores diversas.\Unid\20\625,00
112\Paneleiro duplo, com 6 portas, estrutura e portas
produzido em chapa de aço,pés com regulagem de altura,
com acabamento liso e sapata plástica cromada.
Puxadores em abs, acabamento metalizado e proteção
de verniz uv. Dobradiça em aço estampado, com portas
de bater. Acabamento em pintura eletrostatica a pó na
cor branca.\Unid\10\659,00
113\Gabinete para cozinha, com 2 portas e 4 gavetas,
estrutura em chapa de aço com tratamento na superficie,
portas em chapa de aço, pintura eletrostatica a pó,
puxadores em abs, dobradiças em aço.\Unid\10\962,00
114\Mesa para cozinha retangular, em madeira
aglomerada, tampo em fórmica branca, medindo
aproximadamente 1,70 x 0,85. Cadeira em aço com
assento/encosto estofado em corino.\Unid\10\1.510,00
116\Bebedouro de parede, sistema de refrigeração
termoelétrica, cap 14 copos água gelada/hora temperatura
4º a 14º c, medindo aproximadamente 470 x 350 x 370,
5 estágios de filtração e carvão ativado que retira cloro,
ferrugem, limo, etc. Filtro externo com sistema troca
fácil, gabinete em chapa de aço carbono pintado. Bivolt.
Acompanha suporte para parede.\Unid\5\887,00
117\Lixeira prática 12 lts,com alça para carregar, pedal
com base de aço inox e polipropileno, sistema de
aderência no fundo com ventosa,sistema interno de
movimentação do pedal de alta durabilidade e balde
removível com alça. Medindo aproximadamente 0,25 x
0,41cm\Unid\20\142,90
118\Lixeira prática 20 lts,com alça para carregar, pedal
com base de aço inox e polipropileno, sistema de
aderência no fundo com ventosa,sistema interno de
movimentação do pedal de alta durabilidade e balde
removível com alça. Medindo aproximadamente 0,29 x
0,44cm\Unid\2\250,00
119\Lixeira prática 30 lts,com alça para carregar, pedal
com base de aço inox e polipropileno, sistema de
aderência no fundo com ventosa,sistema interno de
movimentação do pedal de alta durabilidade e balde
removível com alça. Medindo aproximadamente 0,29 x
0,63cm\Unid\16\285,00
120\Lixeira prática 50 lts,com alça para carregar, pedal
com base de aço inox e polipropileno, sistema de
aderência no fundo com ventosa,sistema interno de
movimentação do pedal de alta durabilidade e balde
removível com alça. Medindo aproximadamente 0,48 x
0,37 x 0,56cm\Unid\8\540,00
122\Braçadeira para injeção estofada total inox, com
altura mínima de 0,85m e máxima de 1,25m. Base 0,31
x 0,31. Base em tubo de aço inox, perfil quadrado 25 x
25mm, coluna receptora em tubo 5/8" e base 7/8" de aço
inox. Apoio para braço em chapa de aço inox almofadado
(aisi 430 brilhante). Movimento com altura regulada por
manípulo. Peso aprox 1,80 kg.\Unid\2\198,00
123\Poltrona em corino, estrutura em tubos de aço
redondo de 25,40mm de diâmetro,c avalete em tubos de
aço redondo de 31,75mm de diâmetro, reclinável através
de sistema de 2 amortecedores a gás, com retorno
automático à posição sentada. Acionamento por alavanca

lateral, movimentos separados do encosto e do
descansa-pés, estofamento anatômico em espuma de
alta densidade, revestido por courvin, acabamento dos
estofados com botão tipo capitoné, braços articuláveis
estofados que se movimentam junto com a inclinação
do leito, pés niveladores emborrachados, acabamento
em pintura eletrostática a pó, dimensões: larg. 730mm x
prof. 1000mm x altura 1200mm (prof. Leito reclinado
1510mm e altura do assento 510mm).\Unid\43\1.799,00
124\Suporte de soro total inox com rodízios, altura
aproximada de 2,06m, base 0,30 x 0,30m. Base em “h”
de tubo de aço inox, aisi 304 25 x 25 x 1mm, haste
móvel em tubo 7/8" x 1mm, de aço inox aisi 304, equipada
com 4 ganchos em trefilado redondo inox 3/16", soldados
verticalmente, com capacidade para suportar 1kg por
gancho. Base rodízio de 1 1/2".\Unid\33\305,00
125\Cadeira de rodas articulada, fabricada em aço
carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios
bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés
fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e
rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços.
Largura do assento: 40 cm .profundidade do assento: 41
cm .altura encosto: 36 cm. Altura do assento ao chão:
52 cm. Comprimento total da cadeira: 100 cm. Largura
total aberta: 64 cm. Largura total fechada: 30 cm » altura
do chão à manopla: 90 cm. Peso da cadeira: 14 kg.
Capacidade máxima de peso: 85 kg. Altura do chão ao
ap de braço: 69 cm. Altura do assento ao ap de braço: 19
cm.\Unid\8\485,00
126\Suporte para soro de parede total inox, base 0,12 x
0,12m, comprimento de 0,93m. Estrutura em tubo de
aço inox 5/8" x 1mm e base em chapa inox 1mm. Possui
4 furos para fixação da base na parede, suporte com 3
ganchos lineares de capacidade para suportar 1kg cada.
Movimentação 18º horizontal.\Unid\11\129,00
128\Mesa de cabeceira construída em madeira revestida,
possui uma gaveta e um armário inferior, com porta e
prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura
regulável, guia inox, tampo de madeira revestida. Base
com rodízios de 2 “. Dimensões da mesa de cabeceira:
0.40 x 0.42 x 0.90 m de altura. Dimensões do tampo da
mesa de refeição: 0.40 x 0.60 x 0.95 à 1.25 m de
altura.\Unid\10\1.490,00
130\Carro maca com grades e rodizios 5" total inox
medindo 2,00 x 0,60 x 0,85m. Carro fabricado em tubo
de aço 30 x 30 x 1mm. Leito removivel em chapa de aço
inox 1mm brilhante com quadro em tubo 25 x 25 x 1mm
e cabeceira regulavel através de cremalheira. Equipada
com 4 rodizios de 5", 2 freios montados em diagonal.
Possui suporte de soro inox e grades escamoteáveis,
em tubo de aço inox 5/8". Colchão com densidade 28.
Capa em simil couro com ziper. Altura de 12cm.
\Unid\2\3.298,00
131\Carro de emergência em inox. Armação em tubo de
aço inox 20 x 20 x 1mm. Tampo superior em chapa de
aço inox 1,0mm, dotado de 4 gavetas e prateleira em
chapa de aço inox 1,0mm. Pés com rodizios de 3" sendo
2 com freio. Dotado de suporte de soro em aço inox e 1
gaveta com chave. Tamanho aproximado de 0,85 x 0,45
x 0,80m.\Unid\2\2.499,00
132\Mesa mayo inox, com altura mínima e 0,80m e
máxima de 1,15m. Área da bandeja de 0,48 x 0,32m.
Estrutura fabricada em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm.
Parte superior em tubo de aço inox com altura regulavel
por meio de manípulo. Acompanha bandeja em aço inox
com espessura de 1,05mm, pés com rodízios de 2" com
freios.\Unid\1\587,00
133\Refletor auxiliar parabólico inox com rodízios. Altura
mínima de 1,23m e máxima de 1,65m. Base 0,30 x
0,30m tipo “h”, em tubo 25 x 25 x 1mm, estrutura da
base em tubo de aço 7/8" x 1mm, coluna receptora em
tubo 5/8" x 1mm, todos em aço inox. Flexível cromado,
foco em aluminio para lâmpada incandescente. Interruptor
liga/desliga. Fio com 2m. Não acompanha
lâmpada.\Unid\2\479,00
134\Carro curativo inox com balde e bacia inox, medindo
aproximadamente 1,15 x 0,50 x 0,85m. Fabricado em
tubo de aço inox 3/4" x 1mm, tampo e prateleira em
chapa de aço inox aisi 430 brilhante, com 1mm espessura.
Bordas laterais sem arestas. Varanda em trefilado 5/16"
inox. Equipado com rodízios de 2", acompanhado de 1
balde com alça e 1 bacia, ambos em aço inoxidavel,
com os respectivos suportes.\Unid\2\1.200,00
135\Cama berço articulável para movimentos fawler,
semi-fawler, flexão, cárdiaco, sentado e trendelemburg,
acionamento através de duas manivelas cromadas,
cabeceiras em tubos de aço redondo de 31,75mm de
diâmetro, com painéis de madeira revestidos por laminado
decorativo, leito em chapa de aço, grades laterais em
tubos de aço redondo 25,40mm de diâmetro, com três
regulagens de altura, pára-choques de borracha na
cabeceira e peseira, rodízios de 3" de diâmetro duplo,
sendo dois com freios e dois sem freios, acabamento
com pintura eletrostática a pó, dimensões totais:

comprimento 1785mm x profundidade 800mm x altura
1260mm (altura do leito 650mm). Colchão com densidade
28. Capa em simil couro com ziper. Altura de
12cm.\Unid\7\5.100,00
136\Biombo duplo total inox com 4 rodizios medindo 1,80
x 1,15m aberto e 1,80 x 0,58m fechado. Fabricado em
tubos de aço inox 3/4" x 1,20mm. Contem 2 partes
articuladas com movimento 360º por meio de anéis
giratórios, com  2cortinas em algodão crú. Quatro pés
com rodízios de 2".\Unid\1\858,00
137\Carrinho de medicação construído totalmente em
chapa de aço inoxidável, estrutura reforçada, 4 rodízios
de 5" sendo 02 com freios e giro de 360º , com 3 gavetas
sendo a 1º com divisórias para medicamentos e outras
duas, para uso geral. Mesa superior em aço inox para
preparação de medicamentos. Acompanha suporte para
cilindro de oxigênio, supore para soro, suporte para
cardioversor ou desfribilador, tábua para massagem
cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas
nas gavetas. Tamanho aproximadamente de 0,57 x 0,52
x 1,04m.\Unid\1\6.999,00
138\Balança pediátrica. Estrutura em chapa de aço
carbono.capacidade para 16 kg, divisões de 10 g.
Pesagem mínima 0,200 gramas. Concha anatômica em
polipropileno  540 x 300 mm injetada anti germes. Pés
reguláveis em borracha sintética. Régua em latão
cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em
tinta poliuretano.\Unid\1\1.195,00
139\Cama fowler manual. Cama articulável para
movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão,
cárdico e sentado.  Acionamento através de duas
manivelas cromadas e escamoteáveis.  Cabeceira e
peseira removíveis com estrutura em madeira revestida
por laminado decorativo e cantos arredondados. Pára-
choques (removíveis) de borracha na cabeceira. Quadro
de suporte do leito em tubos de aço retangulares 20mm
x 50mm. Leito em chapa de aço perfurada. Pés recuados
em tubos de aço redondos com 50,80mm de diâmetro,
com rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios
em diagonal. Acabamento com pintura eletrostática a
pó. Acompanha suporte de soro cromado. Dimensões
máximas: comprim. 2090mm x prof. 920mm x altura
1000mm (altura do leito 650mm). Estrutura em tubos de
aço redondo com 25,40mm de diâmetro e acabamento
em pintura eletrostático a pó.  Fixação através de
parafusos na lateral das camas. Movimentos de sobe e
desce regulados por manípulo bola (engate rápido), onde
a grade desliza suavemente dentro de dois tubos guias
cromados. Dimensões: comp. 1300mm x altura 540mm.
Colchão com densidade 28. Capa em simil couro com
ziper. Altura de 12cm.\Unid\40\5.190,00
140\Cadeira higiênica de rodas para banho em inox.
Medindo aproximadamente 0,50 x 0,60m de altura e 0,55m
assento. Fabricado em tubos de aço inox redondo,
equipada com rodízios de 3", sendo 2 com freios. Assento
sanitário aberto de plástico com tampa. Peso aproximado
de 9,00kg\Unid\6\799,00
141\Cadeira de rodas articulada para obeso. Fabricada
em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável,
freios bilaterais, estrutura reforçada, aro impulsor
bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras
aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com
pneus maciços. Largura do assento: 44 cm. Profundidade
do assento: 42 cm. Altura encosto: 36 cm. Altura do
assento ao chão: 53 cm. Comprimento total da cadeira:
100 cm. Largura total aberta: 69 cm. Largura total
fechada: 32 cm. Altura do chão à manopla: 92 cm. Peso
da cadeira: 14 kg. Capacidade máxima de peso: 120 kg.
Altura do chão ao ap de braço: 70 cm. Altura do assento
ao ap de braço: 17 cm.\Unid\3\936,00
142\Mocho - banco giratório assento estofado, com altura
mínima de 0,50m e máxima de 0,70m. Diâmetro de
assento de 0,31m. Fabricado em tubo de aço redondo 3/
4" x 1,20mm. Assento estofado com espuma d-23,
revestido em simil couro lavável. Pés com ponteiras em
pvc. Acabamento com pintura eletrostática a pó após
tratamento antiferruginoso.\Unid\6\165,00
143\Colchão em espuma d-45 medindo 0,88 x 1,90 x
0,20cm. Revestimento em simil couro, placa de espuma
100% poliuretano, anti-ácaro, anti-fungo, anti-
alérgico.\Unid\50\320,00
144\Travesseiro em flocos de espuma medindo
aproximadamente 0,60 x 0,40cm. Revestimento em simil
couro, espuma 100% poliuretano, anti-ácaro, anti-fungo,
anti-alérgico.\Unid\85\35,90
145\Colchão hospitalar para berço; estrutura interna
flexivel 100% poliuretano; estrutura externa capa de
courvim, com ziper e respiros laterais; antiácaro;
antifungo; antialérgico; dimensões em cm: largura 58,
comprimento 135, altura 10, com proteção contra
penetração de urina e outros elementos líquidos. Espuma
densidade 23, na cor azul royal. Com garantia do
fabricante.\Unid\30\187,00
146\Colchão hospitalar para beliche; estrutura interna
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flexivel 100% poliuretano; estrutura externa capa de
courvim, com ziper e respiros laterais; antiácaro;
antifungo; antialérgico; dimensões em cm: largura 78,
comprimento 188, altura 15; lavável com proteção contra
penetratação de urina e outros elementos líquidos. Espuma
densidade 45. Indicado para pessoas até 130 kg, na cor
cinza escuro. Com garantia do fabricante.\Unid\50\419,00
147\Colchão anti-escaras “supra”, este colchão é  ideal
para doentes acamados de longa duração. Possuí uma
superficie de 70mm de viscoflex que lhe confere um
maior alívio da pressão adaptando-se também à forma
do corpo. A sua base em plumex de densidade elevada,
dá ao colchão um suporte perfeito. Núcleo(base) plumex
d55, alta resistência, dureza de 3,5 kpa, espessura de
110mm, maior durabilidade, excelente suporte, ignífugo
(iso 3795), (superficie) viscoflex d50, espesswura de
70mm, alto conforto, forra flexsilk bi-elástica, tecido
azul de ponto fechado, 100% polyester e revestido com
poliuretano, impermeável, transpirável, ignífuga (crib 5 -
norma inglesa), bi-elástica; medidas standard (mm)
comprimento 1850, largura 850; espessura 180. Com
garantia do fabricante. \Unid\14\610,00
148\Colchonete hospitalar para maca com articulação na
cabeceira; estrutura interna flexivel 100% poliuretano;
estrutura externa capa de courvim, com ziper e respiros
laterais; antiácaro; antifungo; antialérgico; dimensões em
cm; largura 55; comprimento 188; altura 10 cm, lavável,
com proteção contra penetração de urina e outros
elementos líquidos. Espuma densidade 28. Indicado para
pessoas até 80 kg, na cor azul royal com garantia do
fabricante.\Unid\40\215,00
149\Colchão caixa de ovo anti-escaras e massageador,
aveolado pilow espuma 100% poliuretano alveolada/
perfilada; dimensão em cm: largura 88; comprimento
188; altura 7; com densidade 28. Com garantia do
fabricante.\Unid\30\259,00
150\Colchonete hospitalar para berço acrilico (berçario);
estrutura interna flexivel 100% poliuretano; estrutura
externa capa de courvim, antiácaro; antifungo;
antialérgico; dimensões em cm: largura 33; comprimento
63; altura 03; lavável, com proteção contra penetração
de urina e outros elementos líquidos. Espuma, indicado
para bebês. Com garantia do fabricante.\Unid\20\79,00
151\Colchonete hospitalar para incubadora; estrutura
interna flexivel 100% poliuretano; estrutura externa capa
de courvim, antiácaro; antifungo; anialérgico; dimensões
em cm: largura 44; comprimento 64; altura 03, lavável,
com proteçãocontra penetração de urina e outros
elementos líquidos, espuma, indicado para bebês. Com
garantia do fabricante.\Unid\10\79,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29223/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: aquisição de kit de uniformes para atender aos
alunos das Unidades Escolares, Creches Municipais,
Creches Sociais, Centro de Convivência Integrada, kit
de material escolar para atender aos alunos das Unidades
Escolares e Camisas para atender aos diversos projetos,
conselhos e ações da Administração Pública através
das Secretarias de Educação e de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Projeto B Comercial e Distribuidora
de Artigos em Geral Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
6\Kit uniforme para pré-escolar feminino, tamanhos 04 a
12, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\3.522\262,00
7\Kit uniforme para pré-escolar masculino, tamanhos 04
a 12, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\3.632\328,00
8\Kit uniforme para 1º segmento diurno feminino,
tamanhos 06 a 16, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\10.525\260,00
9\Kit uniforme para 1º segmento diurno masculino,
tamanhos 06 a 16, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\10.652\320,00
10\Kit uniforme para 1º segmento diurno feminino,
tamanho p, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\410\289,00
11\Kit uniforme para 1º segmento diurno masculino,
tamanho p, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\447\343,00
12\Kit uniforme para 1º e 2º segmento noturno feminino,
tamanhos p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e
planilha descritiva.\Unid\1.463\75,65
13\Kit uniforme para 1º e 2º segmento noturno masculino,
tamanhos p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e
planilha descritiva.\Unid\1.551\76,65

14\Kit uniforme para 2º segmento diurno feminino,
tamanhos 14,16, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\3.566\115,50
15\Kit uniforme para 2º segmento diurno masculino,
tamanhos 14,16, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\3.220\173,25
16\Kit uniforme para 2º segmento diurno feminino,
tamanhos p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e
planilha descritiva.\Unid\3.931\126,00
17\Kit uniforme para 2º segmento diurno masculino,
tamanhos p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e
planilha descritiva.\Unid\4.473\175,00
18\Kit uniforme para ensino médio feminino, tamanhos
p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\348\180,00
19\Kit uniforme para ensino médio masculino, tamanhos
p,m,g,gg, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\66\230,00
20\Kit uniforme para creche municipal feminino, tamanhos
02 a 06, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\774\277,00
21\Kit uniforme para creche municipal masculino,
tamanhos 02 a 16, conforme memorial descritivo e planilha
descritiva.\Unid\855\277,00
22\Camisas em malha adulto / infantil,  para projetos e
conselhosdas unidades escolares e secretaria de
educação.\Unid\53.000\15,50

COMPROMITENTE: Priobrindes Comércio Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Kit material escolar para creche e pré-escolar, conforme
memorial descritivo e planilha descritiva.\
Unid\8.080\87,85
2\Kit material escolar para 1º segmento diurno, conforme
memorial descritivo e planilha descritiva.\
Unid\20.860\92,20

 Secretaria Municipal de Bem Estar Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13368/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (açucar
refinado, arroz, aveia em flocos...), entregues no formato
de cestas básicas e kits, para prover a alimentação de
munícipes assistidos pelos Programas Sociais da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Comercial Milano Brasil Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\UND\27.500\58,98
 1.1.2\Açúcar refinado especial, acondicionado em
embalagem com as características do produto,  pacote
com 1 kg.\KG\2\1,89
 1.1.3\Arroz polido (agulhinha), tipo 1, extra, grão longo e
fino, embalado em saco plástico, contendo a descrição
das características do produto, pacote com
1kg\KG\5\1,63
 1.1.4\Biscoito tipo/similar MARIA/MAIZENA, pacote com
200g.\UN\2\1,11
 1.1.5\Biscoito salgado tipo/similar CREAM CRACKER
pacote com 200gr\UN\2\1,07
 1.1.6\Café torrado e moído, de 1ª qualidade, com selo
de pureza ABIC, embalado automaticamente,
acondicionado em embalagem metalizada com 500g,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\1\4,60
 1.1.7\CREME, dental, com mínimo de 1.450 ppm de
flúor, ação bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e registro ou notificação no
Ministério da Saúde.\UN\2\2,58
 1.1.8\Farinha de mandioca, tipo 1, crua, fina,
acondicionada em embalagem de 1kg, contendo a
descrição das características do produto.\UN\1\1,92
 1.1.9\Farinha de trigo especial, acondicionada em
embalagem com 1kg, contendo a descrição das

características do produto.\UN\1\1,70
 1.1.10\Feijão preto, tipo 1, safra nova, acondicionado
em embalagem plástica original  com 1 kg, contendo a
descrição das características do produto\UN\2\2,08
 1.1.11\Fubá de milho, extra, 1ª qualidade, descortificado
100% natural de milho, pacote com 1 kg\UN\1\1,20
 1.1.12\Leite em pó integral, instantâneo, de boa
qualidade, sem adição de açúcar, embalagem com no
mínimo 400gr\UN\2\5,51
 1.1.13\Macarrão espaguete, massa preparada com ovos
n° 8 ou 9, acondicionada em embalagem com 500g,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\2\1,62
 1.1.14\Óleo de soja refinado, lata com 900ml\UN\1\2,77
 1.1.15\Sardinha em lata, em óleo comestível,
acondicionado em lata com no mínimo 125g.\UN\2\1,63
 1.1.16\Sabonete, sólido, em barra, com hidratantes,
fragrância agradável. Embalagem: com 90 g, com dados
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro ou notificação na Anvisa/MS.\UN\2\1,33
 1.1.17\Sal tipo extra, refinado, iodado, pct com 1
kg.\UN\1\1,00
02\LOTE 2 – KIT 1
2.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\KIT\3.000\59,00
 2.1.1\Aveia em flocos finos, integral e 100% natural,
rico em fibras, sem adição de açúcar, 250gr.\UN\2\1,69
 2.1.2\Complemento ou suplemento alimentar, em pó,
lácteo, com sacarose, isento de glútem, com adição de
vitaminas e minerais, com sabores artificiais de baunilha,
chocolate e morango, acondicionado em embalagem com
no mínimo 400g, contendo a descrição das
características do produto. Ref.: Sustain, Sustagem,
Sustacal, Meritene, Nutrem Active.\UN\1\22,62
 2.1.3\Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade,
sem adição de açúcar, embalagem com no mínimo
400gr\UN\6\5,50
03\LOTE 3 – KIT 2
3.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\KIT\12.700\14,38
 3.1.1\Aveia em flocos finos, integral e 100% natural,
rico em fibras, sem adição de açúcar, 250gr.\UN\2\1,69
 3.1.2\Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade,
sem adição de açúcar, embalagem com no mínimo
400gr\UN\2\5,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4321/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Fornecimento de tatames sintéticos que serão
utilizados como contra-piso nas atividades sócio-
pedagógicos e esportivas realizadas nas Unidades da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Millú Indústria e Comércio de
Produtos em E.V.A Ltda -EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Tatame sintético com encaixe - piso em borracha eva,
de alta qualidade, com película texturizada e siliconizada
que evita queimaduras, placa com dimensões (l x l x e):
1m x 1m x 10mm, acabamento dentado, de encaixe
perfeito, corte perfeito em 90º,  intensidade de queda:
baixa projeção, com excelente efeito memória (resposta
ao impacto recebido), leve, cores variadas (dupla cor e
dupla face), de fácil limpeza e montagem, atóxico e
resistente a água. Garantia mínima de 6 meses.
\Haiti\UND\100\23,00
2\Tatame sintético com encaixe - piso em borracha eva,
de alta qualidade, com película texturizada e siliconizada
que evita queimaduras, placa com dimensões (l x l x e):
2m x 1m x 40mm, acabamento dentado, de encaixe
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perfeito, corte perfeito em 90º, intensidade de queda:
forte projeção, com excelente efeito memória (resposta
ao impacto recebido), leve, cores variadas (dupla cor e
dupla face), de fácil limpeza e montagem, atóxico e
resistente a água. Garantia mínima de 6
meses.\Haiti\UND\70\137,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3767/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene
(...) para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: C. M. F. da Silva Mattos ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
2\Água sanitária, microfiltrado, composição: princípio
ativo, estabilizante, alcalinizante e água, frasco de 01
litro, contendo informações, advertências, nº de lote,
data de fabricação e de validade.\Frc\1944\0,97
6\Balde de plástico reforçado com alça de metal, 20
litros, cores variadas.\Und\168\3,78
7\Cera liquida incolor, para cerâmica com registro ou
notividação da anvisa/ms, frasco de 750ml, contendo
informações, advertências, nº de lote e data de fabricação
e de validade\Frc\192\2,25
9\Desinfetante, de alta qualidade, indicado para limpeza
e desinfecção de qualquer superfície lavável, produto
eficaz contra bactérias, composição química: cloreto
dialquil dimetil benzil amônio, conservante, tensoativo
não iônico, corante, essência e veículo, na fragrância
floral. Embalagem: galão com 5 litros, com registro ou
notificação da anvisa/ms, contendo informações,
advertências, nº do lote, data de fabricação e de
validade\Gl\312\5,00
13\Esponja de lã de aço, com fios finíssimos,
emaranhados, pacote com 04 unidades, pesando 50 gr
no mínimo\Pct\684\0,70
15\Flanela para limpeza, cor amarela, medindo
aproximadamente 38 x 38\Und\900\0,88
17\Limpador de vidro azul, frasco de 500ml, com
pulverizador, com registro ou notificação na anvisa/ ms,
contendo informações, advertências, nº de lote, data de
fabricação e de validade\Frc\504\1,43
19\Limpador multi uso, indicado para limpeza de
superfícies laváveis, prático e eficiente, contém
ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, embalagem
squeeze, fragrâncias variadas.\Und\936\1,38
23\Lixeira plástica, com tampa e pedal, 50 litros\
Und\96\40,00
24\Lixeira, aramada, redonda, sem tampa, com pintura
epoxi preto, 13 litros, dimensões aproximadas (a x c x l):
26 x 26 x 33 cm.\Und\81\15,50
26\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
g\Par\504\1,80
27\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
m\Par\336\1,80
28\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
p\Par\28\1,80
30\Pano de chão, tipo saco, alvejado, grosso, 100%
algodão, costurados no fundo e nas laterais, medindo
aproximadamente 50 x 70 cm\Und\1668\2,00
31\Pano de prato, tipo saco, alvejado e pintado, com
bainha, medindo aproximadamente 0,45 x 0,75cm
\Und\960\1,30
38\Saco de lixo, 100 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 75 x 95cm, espessura de
0,004cm, pacote com 100 unidades.\Pct\184\13,00
39\Saco de lixo, 20 litros, confeccionado em plástico
resistente, na cor preta, medindo 50 x 53cm, espessura
e 0,004cm, pacote com 100 unidades.\Pct\206\3,85
41\Saco de lixo, 30 litros, confeccionado em polietileno,
na cor preta, medindo 59 x 62cm, pacote com 10
unidades.\Pct\208\3,39
42\Saco de lixo, 60 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 58 x 76cm, espessura de
0,004 cm, pacote com 100 unidades.\Pct\196\5,55
44\Vassoura de pelo sintético, alta eficiência na limpeza
de superfícies, base de plástico e cabo de madeira,
base: 30cm, cabo: 1,30m.\Und\288\4,35
46\Vassoura, com cerdas de piaçava, com base de 20
cm, com cabo de madeira com aproximadamente 1,50
cm de comprimento\Und\360\4,10

COMPROMITENTE: R.M.Rodrigues Comércio Material
de escritório e Informática

DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Álcool etílico anidro (absoluto), liquido, filtrado 92,8%,
teor alcóolico mínimo de 99,3 inpn, com registro ou
notificação da anvisa/ ms, frasco de 01 litro, contendo
informações, advertências, nº do lote, data de fabricação
e de validade\Und\1272\3,40
4\Álcool etilico, hidratado em gel, mínimo de 65% inpm,
incolor, odor característico, com registro ou notificação
da anvisa/ms, frasco de 500 ml, contendo informações,
advertências, nº do lote, data de fabricação e de
validade\Und\672\3,00
5\Amaciante, de roupas perfumado, com registro ou
notificação da anvisa/ms, frasco de 02 litros, contendo
informações, advertências, nº do lote, data de fabricação
e de validade\Und\624\3,30
11\Detergente em pó (sabão em pó), com fórmula active
clean com microcápsulas, com prático sistema de
fechamento, composição: tensoativo aniônico,
coadjuvantes, corantes, branqueador óptico, fragrância,
água e alquil benzeno sulfonato de sódio, embalagem de
01 kilo, contendo informações, advertências, nº do lote,
data de fabricação e validade.\Und\696\2,19
20\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 100
litros\Und\31\106,00
21\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 15
litros\Und\84\16,00
25\Lustra móveis, cremoso perfumado, com silicone,
cera microcristalina, parafina, emulsificante, espessante,
conservante, solvente, alfáticos, perfume e água, frasco
com 500ml, com registro ou notificação na anvisa/ms,
contendo informações, advertências, nº de lote, data de
fabricação e de validade\Frc\744\2,39
29\Óleo, para lustrar móveis de madeira escura, tipo
peroba, composto de óleo mineral, corante e perfume,
acondicionado em frasco de 200 ml.\Frc\372\1,75
40\Saco de lixo, 200 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 90 x 113cm, pacote com
100 unidades.\Pct\202\23,95
43\Papel toalha, crepado, interfolhado, folha simples com
2 dobras, 100% fibras naturais virgens, medindo
aproximadamente 22,5 comp. X 21,5 larg cm, fardo com
1000 folhas, peso médio bruto mínimo de 1400 kg,
impureza máxima de 15 mm2/m2, com excelente alvura
e maciez, não causa irritações dérmicas, absorção
máxima de 70s, na cor branca, apresenta laudo de
irritabilidade e laudo microbiológico dentro da
validde\Frd\948\4,60
COMPROMITENTE: Macabú e Macabú Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Ácido muriático, agente de limpeza útil para retirar
manchas de calcário, resíduos de cimentos e ferrugem
de pisos e cerâmicas, remoção de sujidades em chão de
ardósia e no desentupimento em geral, embalagem com
01 litro.\Und\24\2,50
16\Fósforo, composição fósforo, clorato de potássio e
aglutinantes, pacote com 10 caixas\Pct\324\1,20
33\Prendedor de roupas, em madeira, pacote com 12
unidades\Pct\240\0,70
34\Purificador de ar, elimina odores desagradáveis e
perfuma o ambiente, não possui cfc, ou seja, é inofensivo
para a camada de ozônio, embalagem reciclável, aerosol,
embalagem de 400ml, fragrâncias variadas.\
Und\252\4,60
COMPROMITENTE: Julsan Comércio e Distribuição de
Produtos e Equipamentos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
8\Cera liquida verde, para piso de ardósia, perfumada,
auto-brilho, ipermeabilizante e anti-derrapante, contendo
resina acrílica metalizada, agente plastificante e nivelante,
emulsão de polietileno de alta densidade, coeficiente de
atrito mínimo de uo.43, brilo closs, meter mínimo de
75,00, teor de não valáteis (tnv), mínimo de 12%, com
registro ou notificação da anvisa/ms, frasco de 750ml,
contendo informações, advertências, nº do lote, data de
fabricação e de validade\Frc\624\2,27
10\Desodorizador sanitário, em pedra, com peso mínimo
de 35g, com alça ou suporte plástico contendo
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, glicerina, perfume e
corante, com registro ou notificação na anvisa/ms,
embalagem plástica contendo informações,
advertências, nº de lote, data de fabricação e de
validade\Und\1872\0,62
18\Limpador desengordurante, para limpeza imediata, uso
em cozinha em geral, composição básica de alquil benzeno
sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes,
perfume, água e conservante, frasco de 500 ml, com
pulverizador, com aroma de limão.\Frc\936\3,00
32\Papel higiênico, cor branca, folha dupla de 1ª

qualidade, medindo 10cm de largura, rolo com 30 metros,
pacote com 04 rolos, embalagem com registro ou
notificação na anvisa/ms, contendo informações,
advertências, nº do lote, data de fabricação e de
validade\Pct\5760\2,20
COMPROMITENTE: Vidilú Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
12\Detergente liquido neutro, com 500 ml, ideal para
louças e utensílios domésticos, com fórmula
concentrada, mais consistente e eficiente na remoção
de gorduras, eficiência na limpeza, rendimentos,
economia e proteção para as mães e formulação
biodegradavel.\Frc\864\0,66
14\Esponja dupla face, sendo uma face sintética com
material abrasivo e a outra de espuma de poliuretano,
com consistência fina, medindo aproximadamente 7,5 x
11 x 02cm, embalagem individual\Und\936\0,24
22\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 200
litros\Und\6\190,00
35\Rodo de madeira com borracha dupla, medindo 30cm
de largura, com lâmina de borracha látec ouu eva, firme
e resistente, cabo de madeira de 1ª qualidade com no
mínimo 1,20 cm de comprimento\Und\288\2,32
45\Vassoura para vaso sanitario (lavatina), em material
plástico com cerdas resistentes de nylon com suporte
plástico, cores variadas\Und\72\1,82
COMPROMITENTE: Cibraspel Indústria, Comércio e
Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
36\Sabão em barra, glicerinado, multiuso, com peso de
200g, pacote com 05 und\Pct\168\1,63
37\Sabão pastoso, de alta concentração, função
germicida e bactericida, biodegradável, composot de óleos
vegetais, embalagem com 500 ml\Und\708\1,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39161/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Fornecimento de equipamentos (muletas,
bengalas, etc.) e colchões anti-escara para atender aos
munícipes portadores de necessidades especiais e/ou
acidentados, assistidos pela Secretaria Municipal de Bem
Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: R M. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\MULETA, tipo canadense, adulto; estrutura em alumínio
com carga máxima de até 100kg; com regulagem de
altura através de pinos de engate rápido que atravessa
os dois tubos; braçadeira articulada e punho em nylon
injetado; três ajustes de altura entre o punho e a
braçadeira; ponteira aderente, resistente e flexível de
poliuretano ou borracha. Garantia mínima: 3 (três) meses.
Embalagem com dados de identificação do produto e
condição de registro no MS/ANVISA.\UND\80\65,00
2\BENGALA, tipo bastão, em alumínio anodizado; com
regulagem de altura através de pinos de engate rápido
que atravessa os dois tubos; cabo “T” anatômico em
nylon; ponteira aderente, resistente e flexível de
poliuretano ou borracha. Garantia mínima: 3 (três) meses.
Embalagem com dados de identificação do produto e
condição de registro no MS/ANVISA.\UND\25\27,00
3\CADEIRA de roda, para banho, com assento sanitário
removível, largura do assento (mínimo): 39cm,
confeccionada em aço carbono tubular, para usuários de
até 85kg, com pintura epóxi, estrutura de modo a permitir
seu encaixe sobre o vaso sanitário normal, providas de
04 (quatro) rodas pequenas aro 6", com pneus maciços,
sendo as rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas na
parte interna da cadeira, freio bilateral com sistema
esticador, manopla emborrachada para condução por
terceiros, apoio para os pés retrátil, apoio para braços
fixo, encosto em nylon. Garantia mínima: 12 (doze)
meses. Embalagem com dados de identificação do
produto e condição de registro no MS/ANVISA.
\UND\80\175,00
4\CADEIRA de roda, para banho, com assento sanitário,
largura do assento (mínimo): 49cm, confeccionada em
aço carbono tubular, para usuários de até 130kg, com
pintura epóxi, estrutura de modo a permitir seu encaixe
sobre o vaso sanitário normal, providas de 04 (quatro)
rodas pequenas aro 6", com pneus maciços, sendo as
rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas na parte interna
da cadeira, freio bilateral com sistema esticador, manopla
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emborrachada para condução por terceiros, apoio para
os pés retrátil, apoio para braços fixo, encosto em nylon
ou courvin. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
Embalagem com dados de identificação do produto e
condição de registro no MS/ANVISA.\UND\10\318,00
5\CADEIRA, de rodas, não motorizada, para adulto,
confeccionada em aço, estrutura tubular, para usuários
até 80kg, pintura epóxi; dobrável em X; apoio para braços
fixo com revestimento em material plástico resistente;
apoio para pés  fixos; rodas traseiras aro 24" com pneus
maciços,  com rolamento blindado, podendo, incluindo o
aro propulsor, ser confeccionado em nylon com no
mínimo 12 raios ou alumínio com no mínimo 34 raios;
rodas dianteiras pequenas, giratórias com 6 polegadas,
pneus maciços, com rolamentos blindados nos eixos;
freios bilaterais ajustáveis, com acionamento das travas
para trás, assento e encosto em material impermeável
de alta resistência podendo ser nylon ou courvin,
manoplas emborrachadas para condução por terceiros.
Garantia mínima: 12 (doze) meses. Embalagem com
dados de identificação do produto e condição de registro
no MS/ANVISA.\UND\100\317,00
6\ANDADOR, tamanho adulto, fixo com altura regulável,
auxilia na marcha, em alumínio tubular, barra frontal de
aço revestido com pintura eletrostática, regulagem de
altura, dobrável, ponteiras de PVC, acabamento nas
extremidades e punho em borracha. Garantia mínima: 3
(três) meses. Embalagem com dados de identificação
do produto e condição de registro no MS/
ANVISA.\UND\20\99,00
7\COLCHÃO anti-escara, tipo caixa de ovo, em espuma
de poliuretano, densidade D28, sem capa, medindo
aproximadamente 188 cm x 90 cm x 04 cm. Garantia
mínima: 03 (três) meses. Embalagem com dados de
identificação do produto e condição de registro no MS/
ANVISA.\UND\60\55,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3763/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios - matimentos
(...) para atender o Abrigo Municipal, Projetos, Pólos e
demais necessidades da Secretaria Municipal de Bem
Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Nutrytec Comércio de Produtos
Alimentícios e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\ALIMENTO ACHOCOLATADO instantâneo, em pó
solúvel, cada grama contendo valor energético: 382 Kcal,
proteínas 4,8 gr, carboidratos 84,2 gr, gorduras 2,9 gr,
fibra alimentar 5,0 gr; lata com no mínimo 400
gr.\UN\600\2,66
2\ALIMENTO DIETÉTICO, em pó, fórmula infantil a base
de proteína isolada de soja, polímeros de glicose e 100 %
de óleos vegetais, isenta de sacarose e lactose, com
adição de vitaminas e minerais, L-metionina e taurina,
acondicionado em embalagem com no mínimo 400 gr.,
contendo a descrição das características do produto.
REF.: NAN SOY, PRO SOBEE, APTAMIL SOJA.
\UN\10\11,82
3\ALIMENTO, CEREAIS, composto alimentar a base de
trigo, aveia e cevada, acondicionado em lata com 400
gr, contendo a descrição das características do produto.
Tipo/similar: Neston\UN\124\6,32
4\AMEIXA SECA, acondicionada em embalagem com no
mínimo 200 gr, contendo as características do produto,
lote e data da validade.\UN\50\5,85
5\AMIDO DE MILHO, puro grão, acondicionado em
embalagem com 500 gr.\UN\24\2,48
6\ARROZ agulinha, polido, longo e fino, tipo 1, registrado
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
acondicionado em pacote com 1 Kg.\KG\920\1,69
7\ATUM em conserva, óleo vegetal, ralado, acondicionado
em lata com no mínimo 170 gr., contendo a descrição
das características do produto\UN\480\2,24
8\AVEIA, em flocos, acondicionado em embalagem com
250 gr.\UN\100\1,72
9\AZEITE, puro, de 1ª qualidade, acondicionado em
embalagem com 500 ml, contendo a data de validade e
fabricação.\UN\25\6,20
10\BISCOITO doce, tipo maisena / Maria, registrado no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com
no mínimo 200 gr.\UN\1560\1,14
11\BISCOITO salgado,  tipo/similar clube social, registrado
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
acondicionado em embalagem individual  com no mínimo
25 gr, em pacotes de no mínimo 150 gr.\UN\800\1,59
12\BISCOITO salgado, tipo cream cracker, registrado no

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com
no mínimo 200 gr.\UN\1560\1,19
13\CAFÉ, embalado a vácuo, torrado e moído, de 1ª
qualidade, com selo de pureza ABIC, embalado
automaticamente, em embalagem metalizada com 500
gr., contendo as características do produto \UN\120\6,21
14\CALDO DE CARNE, temperado, acondicionado em
caixa com no mínimo 55 gr, com 12 tabletes, contendo
as características do produto, lote e data de validade,
sendo 30 de carne e 10 de bacon . Tipo/Similar: Knorr
\UN\60\2,03
15\CALDO DE GALINHA, temperado, acondicionado em
caixa com no mínimo 55 gr, com 12 tabletes, contendo
as características do produto, lote e data de validade .
Tipo/Similar: Knorr \UN\60\2,05
16\CANELA, casca, acondicionada em embalagem com
no mínimo 10 gr. \UN\68\0,51
17\CANELA, pó, acondicionada em embalagem original
com no mínimo 10 gr.\UN\20\0,49
18\COCO RALADO, desidratado, extra branco,
acondicionado em embalagem metalizada com 100 gr. ,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\150\1,82
19\COMPLEMENTO ALIMENTAR ou suplemento
alimentar, em pó, lácteo, com sacorose, isento de glúten,
com adição de vitaminas e minerais, com sabores
artificiais de baunilha, chocolate e morango,
acondicionado em embalagem com no mínimo 400 gr,
contendo a descrição das características do produto.
\UN\125\22,06
20\CREME DE LEITE, esterilizado com teor de gordura
25 %, com esterilizantes citrato de sódio e fosfato
dissódico, acondicionado em lata com no mínimo 200
gr.\UN\240\1,30
21\DOCE  DE LEITE enlatado, pastoso, registrado no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com
400 gr. \UN\174\2,86
22\DOCE, GOIABADA. de 1ª qualidade, especial, em
corte, sem adição de corantes, acondicionada em
embalagem original, registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde, com no mínimo 600
gr.\UN\218\4,21
23\ERVILHA, em conserva, acondicionada em lata com
200 gr., contendo a data de validade e
fabricação\UN\190\0,90
24\ERVILHA, seca, safra nova, grupo II, tipo 1,
acondicionada em embalagem com 500 g, contendo a
descrição das características do produto \UN\25\1,60
25\EXTRATO de tomate, concentrado, registrado no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde em
embalagem com no mínimo 300 gr, contendo a descrição
das características do produto.\UN\100\1,56
26\FARINHA de mandioca, crua, fina, tipo 1, registrada
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
com 1 Kg, contendo a descrição das características do
produto.\UN\50\1,99
27\FARINHA LÁCTEA, composta de farinha de trigo,
leite, açúcar, vitaminas e sais minerais, acondicionado
em embalagem com 300 gr.\UN\124\2,88
28\FEIJÃO preto, tipo 1, 1ª qualidade, safra nova,
registrada no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, com 1 Kg.\KG\580\2,17
29\FERMENTADO ACÉTICO, de vinho e álcool etílico,
com no mínimo 10 % de vinho, acondicionado em
embalagem com no mínimo 750 ml, contendo a descrição
das características do produto.\UN\25\0,98
30\FERMENTO em pó, registrado  no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com 100
gr.\UN\50\1,71
31\FUBÁ de milho extra, de 1ª qualidade, registrado no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com 1
Kg, contendo a descrição das características do
produto.\UN\90\1,19
32\LEITE (BEBIDA LÁCTEA), esterilizado, semi-
desnatado ou integral, diversos sabores, acondicionado
em embalagem tipo tetra pack com no mínimo
200ml\UN\3500\0,77
33\LEITE condensado, tradicional,  registrado no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com 395
gr.\UN\276\2,24
34\LEITE DE COCO, concentrado, acondicionado em
garrafa de vidro, com 200 ml, contendo a data de
fabricação e data de validade do produto.\UN\246\1,53
35\LEITE EM PÓ, integral, instantâneo, acondicionado
em embalagem com no mínimo 400 gr. \UN\20\5,93
36\LEITE NATURAL, integral, esterilizado, sem aditivos
e conservantes,  registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde, embalagem treta pack com 1
Litro.\UN\3100\1,83
37\LINGÜIÇA, suína, defumada, tipo portuguesa ou
calabresa, grossa, embalada à vácuo, sendo fornecida
em embalagem plástica original, contendo a descrição
das características do produto, com no máximo 5 Kg.
\KG\80\7,59

38\MACARRÃO, tipo ESPAGUETH, nº 8 ou 9, massa
preparada com ovos,acondicionado em embalagem com
500 gr., contendo a descrição e características do produto.
\UN\70\1,59
39\MACARRÃO, tipo PARAFUSO, com sêmola, registrado
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
embalagem com 500 gr, contendo a data de fabricação
e data de validade do produto.. \UN\70\1,59
40\MACARRÃO, tipo PADRE NOSSO, massa preparada
c/ semolina, acond. em emb. c/ 500g, contendo a
descrição das características do produto. \UM\100\1,35
41\MAIONESE, acondicionada em embalagem com no
mínimo 500 gr., contendo a descrição das características
do produto.\UN\112\1,91
42\MARGARINA, , cremosa, com sal, contendo de 60 a
95 % de teor de lipídios, registrado no Ministério da
Agricultura e/ ou Ministério da Saúde, acondicionado em
embalagem plástica com 500 gr.\UN\470\2,42
43\MILHO, apropriado para pipoca, grupo: duro, classe:
amarelo, tipo 1. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.\KG\75\2,86
44\MILHO, em conserva, acondicionada em lata com
200 gr., contendo data de fabricação e
validade.\UN\286\0,95
45\MILHO, para canjica, branco, acondicionado em
embalagem com 500 gr., contendo a descrição das
características do produto.\UN\100\1,14
46\MINI-BOLO, sem conservantes, à base de leite e
ovos, com peso mínimo de 40 gr., diversos sabores,
acondicionado individualmente em embalagem plástica
contendo a descrição e características do produto.
\UN\7000\0,55
47\ÓREGANO, acondicionado em embalagem com no
mínimo 3 gr.\UN\150\0,56
48\OVOS de galinha, extra, branco, acondicionado em
caixa com uma dúzia, perfazendo no mínimo 720
gr.\CX\244\2,41
49\PÃO careca, isento de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação, com peso mínimo
de 50 gr a unidade, embalado em saco plástico com 10
ou 20 unidades, contendo a descrição das características
do produto.\KG\420\5,36
50\PÃO DE FORMA, comum, fatiado, com peso mínimo
de 500 gr. , acondicionado em embalagem plástica,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\874\2,18
52\PÓ, GELATINA em pó, diversos sabores, registrado
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
embalagem com no mínimo  85 gr.\UN\316\0,64
53\PÓ, PUDIM, diversos sabores, acondicionado em
embalagem com no mínimo 85 gr, contendo a descrição
das características do produto.  \UN\200\1,02
54\POLPA TOMATE, acondicionado em embalagem tipo
“tetra pack” com no mínimo 520g, contendo a descrição
das características do produto. \UN\200\1,27
55\PRESUNTO de 1ª qualidade, cozido, sem osso,
fatiado, acondicionado em embalagem plástica, com no
mínimo 500 gr, contendo a descrição das características
do produto.\KG\70\4,35
56\QUEIJO MINAS, tipo frescal, sendo cada peça
individualmente acondicionado em embalagem plástica
original com no mínimo 500 gr.\KG\170\10,45
57\QUEIJO MUSSARELA, fatiado, fresco, acondicionado
em embalagem plástica, com a descrição das
características do produto, com no mínimo 500 gr,
contendo a descrição das características do
produto..\KG\120\15,62
58\QUEIJO PRATO, tipo lanchão, fatiado, fresco,
acondicionado em embalagem plástica, com no mínimo
500 gr, contendo a descrição das características do
produto..\KG\386\15,77
60\REQUEIJÃO CREMOSO, acondicionado em copo
com no mínimo 220 gr.\UN\300\2,75
61\SAL refinado, iodado, tipo extra, registrado no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, com 1
Kg, contendo a data de fabricação e data de validade do
produto.\UN\50\1,02
62\SALSICHA tipo hot-dog, embalada à vácuo, devendo
ser fornecida em embalagem plástica original, contendo
a descrição das características do produto, com no
máximo 5 Kg.\KG\80\4,63
63\SUCO, de frutas concentrado, acondicionado em
embalagem tetra pack com 200 ml, diversos
sabores.\UN\3500\0,86
64\SUCO, de frutas natural, sabor caju, integral,
registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, com 500 ml.\UN\200\1,50
65\SUCO, de frutas natural, sabor maracujá, integral,
registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, com 500 ml\UN\990\3,28
66\SUCO, de frutas natural, sabor uva, integral, registrado
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
com 500 ml.\UN\990\3,40
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9526/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de kit’s lanches (gêneros alimentícios
acondicionados em sacos plásticos individuais), para
atenderem aos eventos da Secretaria Municipal de Bem
Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Mônica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\LOTE 1 - KIT LANCHE 1 - Itens que compõem cada kit
deverão ser de 1ª qualidade e estar acondicionados em
saco plástico virgem, reforçado, transparente, inodoro e
atóxico, próprio para alimentos. Cada kit deverá
conter:\KIT\3.550\3,55
1.1\Sanduíche de pão careca, pesando aproximadamente
50g, composto de margarina e 02 fatias de queijo prato.
Embalado em filme plástico virgem, transparente, inodoro
e atóxico, próprio para alimentos.\Und\1\1,50
1.2\Refresco de guaraná, tradicional, não alcoolico, sem
glutém, copo com 290 ml. Embalagem contendo, dentre
outros dados, a origem do produto, a data de fabricação,
validade, lote e informações nutricionais, em
conformidade com ANVISA e registro no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.\Und\1\0,70
1.3\Barra de Biscoito recheada com polpa de fruta no
sabor goiaba, peso liq. 30g. . Embalagem contendo,
dentre outros dados, a origem do produto, a data de
fabricação, validade, lote e informações nutricionais,
em conformidade com ANVISA\Und\1\0,70
1.4\Maçã Gala Nacional, pesando aproximadamente
155g.\Und\1\0,30
1.5\Água, mineral, natural, fluoretada, sem gás,
acondicionada em copo descartável de 200 ml.
Embalagem contendo, dentre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação, validade, lote e informações
nutricionais, em conformidade com ANVISA.\Und\1\0,35
2\LOTE 2 - KIT LANCHE 2 - Itens que compõem cada kit
deverão ser de 1ª qualidade e estar acondicionados em
saco plástico virgem, reforçado, transparente, inodoro e
atóxico, próprio para alimentos. Cada kit deverá
conter:\KIT\3.200\4,30
2.1\Sanduíche de pão careca, pesando aproximadamente
50g, composto de margarina e 02 fatias de queijo prato.
Embalado em filme plástico virgem, transparente, inodoro
e atóxico, próprio para alimentos.\Und\1\1,50
2.2\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), não alcoolico, pronto para consumo, sem
conservadores, sem glutem, sem soja, embalagem tipo
tetra pack, acompanhando canudo fixado na embalagem,
com no minimo 200ml.  Embalagem contendo, dentre
outros dados, a origem do produto, a data de fabricação,
validade, lote e informações nutricionais, em
conformidade com ANVISA e registro no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.\Und\1\1,15
2.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de
frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110 kcal (calorias).
Embalagem contendo, dentre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação, validade, lote e informações
nutricionais, em conformidade com ANVISA.\Und\1\1,00
2.4\Banana tipo Prata, pesando aproximadamente
140g.\Und\1\0,30
2.5\Água, mineral, natural, fluoretada, sem gás,
acondicionada em copo descartável de 200 ml.
Embalagem contendo, dentre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação, validade, lote e informações
nutricionais, em conformidade com ANVISA.\Und\1\0,35

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8904/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de fraldas infantis e geriátricas para
atender as crianças assistidas nas Creches Sociais,
programas, usuarios idosos e portadores de necessidades
especiais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/Valor
Unitário (R$):
2\FRALDA, descartável, infantil, tamanho M de 05 ate 10
kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta

de substâncias alergênica, DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos infantis,
de formato cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e
anti-retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super absorventes
de capacidade mínima para absorção de 30 ml de liquido por
grama de gel, camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme,
livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,
perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero superabsorvente,
filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de
fibras de polipropileno, adesivos e elásticos. Revestimento
externo confeccionado em plástico de polietileno com
espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de
faixa multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em embalagem plástica ORIGINAL
DO FABRICANTE resistente de forma a manter a integridade
do produto até o momento do uso. As embalagens deverão
trazer estampadas o seguinte: instruções de uso, procedência
de fabricação; nome comercial; conteúdo qualitativo e
quantitativo; dimensões; data de fabricação/validade; nº do
lote; condição ou nº do Registro no Ministério da Saúde e
demais informações constantes da Lei 8078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). Referência: PAMPERS ou
similar.\TIRA\12.600\0,26
3\FRALDA, descartável, infantil, tamanho G de 7 ate 11 kg,
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de
substâncias alergênica, DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos infantis,
de formato cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e
anti-retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super absorventes
de capacidade mínima para absorção de 30 ml de liquido por
grama de gel, camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme,
livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,
perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero superabsorvente,
filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de
fibras de polipropileno, adesivos e elásticos. Revestimento
externo confeccionado em plástico de polietileno com
espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de
faixa multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em embalagem plástica ORIGINAL
DO FABRICANTE resistente de forma a manter a integridade
do produto até o momento do uso. As embalagens deverão
trazer estampadas o seguinte: instruções de uso, procedência
de fabricação; nome comercial; conteúdo qualitativo e
quantitativo; dimensões; data de fabricação/validade; nº do
lote; condição ou nº do Registro no Ministério da Saúde e
demais informações constantes da Lei 8078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). Referência: PAMPERS ou
similar.\TIRA\30.240\0,26

COMPROMITENTE: Real Bramar Comércio e Serviços Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/Valor
Unitário (R$):
4\FRALDA, descartável, infantil, tamanho XG de 10 ate 14
kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta
de substâncias alergênica, DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos infantis,
de formato cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e
anti-retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super absorventes
de capacidade mínima para absorção de 30 ml de liquido por
grama de gel, camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme,
livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,
perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero superabsorvente,
filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de
fibras de polipropileno, adesivos e elásticos. Revestimento
externo confeccionado em plástico de polietileno com
espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de
faixa multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT

com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em embalagem plástica ORIGINAL
DO FABRICANTE resistente de forma a manter a integridade
do produto até o momento do uso. As embalagens deverão
trazer estampadas o seguinte: instruções de uso, procedência
de fabricação; nome comercial; conteúdo qualitativo e
quantitativo; dimensões; data de fabricação/validade; nº do
lote; condição ou nº do Registro no Ministério da Saúde e
demais informações constantes da Lei 8078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). Referência: PAMPERS ou
similar.\TIRA\39.360\0,28

COMPROMITENTE: J & Kaime Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/Valor
Unitário (R$):
6\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho M
(características mínimas: cintura de 80 a 115 cm / peso
de 40 a 70 kg), de uso adulto, para incontinência urinária
de GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-operatório
e geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis,
cobertura filtrante suave que proporcione máximo
conforto, 03 (três) elásticos com ajuste suave que evitam
vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e
indicador de umidade; composto por: flocos de gel super
absorventes, fibras de celulose, papel absorvente, fibras
de polipropileno, polímeros termoplásticos, polímeros
super absorventes, filme de polietileno. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica
ORIGINAL DO FABRICANTE resistente de forma a
manter a integridade do produto até o momento do uso.
As embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). Referência: BIGFRAL PLUS ou
similar.\TIRA\59.520\0,83
7\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho G
(características mínimas: cintura de 115 a 150 cm / peso
de 70 a 90 kg), de uso adulto, para incontinência urinária
de GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-operatório
e geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis,
cobertura filtrante suave que proporcione máximo
conforto, 03 (três) elásticos com ajuste suave que evitam
vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e
indicador de umidade; composto por: flocos de gel super
absorventes, fibras de celulose, papel absorvente, fibras
de polipropileno, polímeros termoplásticos, polímeros
super absorventes, filme de polietileno. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica
ORIGINAL DO FABRICANTE resistente de forma a
manter a integridade do produto até o momento do uso.
As embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). Referência: BIGFRAL PLUS ou
similar.\TIRA\59.520\0,83

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12338/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de água minieral e refrigerante para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem
Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\ÁGUA, mineral, natural, acondicionada em copo
descartável de polipropileno de 200 ml. O produto devera
ter registro no Ministério da Saúde e atender as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Acondicionados
em caixa protetora empilhavel.\UND\15.360\0,24
2\REFRIGERANTE a base de cola, não alcoólico, de
PRIMEIRA qualidade, embalagem: garrafa tipo pet
contendo 2 litros, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e capacidade. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o produto,
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não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-
se como referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Acondicionados em fardos empilháveis.\UND\642\2,56
3\REFRIGERANTE a base de guaraná, com aroma
natural, sabor suave, não alcoólico, de PRIMEIRA
qualidade, embalagem: garrafa tipo pet contendo 2 litros,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Acondicionados
em fardos empilháveis.\UND\642\2,25
4\REFRIGERANTE a base de laranja, com aroma natural,
sabor suave, não alcoólico, de PRIMEIRA qualidade,
embalagem: garrafa tipo pet contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Acondicionados
em fardos empilháveis.\UND\642\2,25
5\REFRIGERANTE a base de limão, com aroma natural,
sabor suave, não alcoólico, de PRIMEIRA qualidade,
embalagem: garrafa tipo pet contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Acondicionados
em fardos empilháveis.\UND\642\2,25
6\REFRIGERANTE a base de uva, com aroma natural,
sabor suave, não alcoólico, de PRIMEIRA qualidade,
embalagem: garrafa tipo pet contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Acondicionados
em fardos empilháveis.\UND\642\2,25.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18660/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de de kits compostos por materiais
de uso infantil (algodão, banheira plástica, calça enxuta...)
destinados as gestantes assistidas pelos Projetos da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Vidilú Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\ENXOVAL, com motivos femininos, masculinos e
neutros, com itens de 1ª qualidade, fornecidos em kit’s,
contendo: algodão hidrófilo formato bola (1 pct), banheira
plástico (1 und), calça enxuta (2 und), calça tipo mijão (2
und), cobertor para bebê (1 und), conjunto de escova e
pente para cabelo (1 cj), conjunto pagão (1 cj), cueiro (2
und), fralda de pano (1 pct c/ 5 und), haste flexíveis (1
cx c/ 75 und), jogo de lençol com fronha (1 jg), lenço
umidecido (1 pt c/75 und), macacão comprido “G” (1
und), macacão curto “G” (1 und), meia tamanho 8 para
bebê (1 par), mosquiteiro para berço (1 und), pomada (1
und), sabonete em barra (1 und), sapatinho de lã (1 par),
shampoo infantil (1 und), termômetro (1 und), toalha
infantil (1 pct c/ 3 und),  touca (1 und), travesseiro (1
und) e bolsa para gestante (1 und), nas seguintes
especificações e quantidades:\KIT\200\345,00
1.1\ALGODÃO hidrófilo branco, composto de fibras 100%
algodão, purificadas e alvejadas, formato bola.
Embalagem com 100 g (aproximadamente 50 unidades),
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.\PCT\1\4,22
1.2\BANHEIRA DE PLÁSTICO para bebê, com válvula
de segurança com esvaziamento, encosto para cabeça,
apoio para depositar o sabonete e o shampoo, apoio
anatômico no fundo da banheira, adaptável e com
possibilidade de uso no chão, com capacidade de 28
litros, cores suaves, unissex\UND\1\28,00
1.3\CALÇA ENXUTA, em tafetá de nylon, lisa, cores

suaves, unissex, tamanho G\UND\2\2,77
1.4\CALÇA TIPO MIJÃO, sem pé, com desenho infantil
ou lisa, cores suaves, confeccionado em 50% algodão e
50% poliéster, antialérgica, unissex, tamanho
G\UND\2\5,05
1.5\COBERTOR para bebê, em material 100% acrílico
antialérgico, com arremate encolta em seda, com
estampas infantis variadas, cores suaves, unissex,
medindo no mínimo 1,10 x 0,90 cm\UND\1\35,50
1.6\CONJUNTO DE ESCOVA E PENTE, para cabelo,
escova em prolipropileno, cerdas de nylon macias e
antialérgicas, pente em propipropileno, com dentes
espaçados para maior higiene, cores diversas,
unissex\CONJ\1\7,40
1.7\CONJUNTO PAGÃO, de malha 100% algodão,
antialérgica, pagão sem pezinho, body e casaquinho,
cores suaves, unissex, tamanho G\CONJ\1\8,00
1.8\CUEIRO de flanela, 100% algodão, com estampas
infantis, unissex, medindo 0,60 x 0,80 cm\UND\2\12,45
1.9\FRALDA DE PANO, dupla, medindo 0,65 x 0,65cm,
cor branca, sem estampa, pacote com 05
unidades\UND\1\10,11
1.10\HASTE, flexível, de polipropileno, com pontas de
algodão, 100% puro e com tratamento antigerme.
Embalagem: caixa com mínimo 75 unidades, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde\UND\1\2,57
1.11\JOGO DE LENÇOL COM FRONHA, 100% algodão,
com estampas infantis variadas, cores suaves e unissex,
com as seguintes medidas: lençol 0,90 x 1,80 cm e
fronha 0,30 x 40 cm\JG\1\17,80
1.12\LENÇO UMIDECIDO neutro para higienização do
bebe na troca de fraldas, testado dermatologicamente,
embalagem pote com 75 unidades ingrediente não
alcoólico, em tecido não tecido (tnt) na cor branca com
dimensões de 17x12 cm, fragrância suave com o registro
no Ministério da Saúde.\UND\1\3,49
1.13\MACACÃO COMPRIDO, manga longa, sem pezinho,
100% algodão, antialérgico, com aplicação na frente e
abertura frontal em botões de pressão, cores suaves,
unissex, tamanho G\UND\1\27,40
1.14\MACACÃO CURTO, manga curta, 100% algodão,
antialérgico, com aplicação na frente e abertura frontal
em botões de pressão, em cores suaves, unissex,
tamanho G\UND\1\13,20
1.15\MEIA PARA BEBÊ, 100% poliamida, com punho
dobrado, cores suaves, tamanho nº 8\PAR\1\2,10
1.16\MOSQUITEIRO PARA BERÇO, de varal inteiro, feito
em tecido 100% poliamida, medindo 2,10 cm de largura
e 0,60 cm de altura, cor branca, unissex\UND\1\33,11
1.17\POMADA de óxido de zinco, vitamina A, vitamina D
(150 mg + 500ul + 900ul/g) em tubo plástico com no
mínimo 80g, acondicionado em embalagem original do
fabricante, com registro na MS/ANVISA, cotendo nome
do responsável técnico, lote, data de fabricação e de
validade.\UND\1\13,59
1.18\SABONETE EM BARRA, com 90g, para uso infantil,
feito a base de glicerina, dermatologicamente testado,
acondicionado em embalagem original do fabricante, com
registro na MS/ANVISA, cotendo nome do responsável
técnico, lote, data de fabricação e de validade. \JG\1\3,50
1.19\SAPATINHO DE LÃ, confeccionado com lã
antialérgica, tricô feito a máquina, cores suaves, unissex,
tamanho único\PAR\1\6,05
1.20\SHAMPOO INFANTIL, para uso de bebê, neutro,
dermatologicamente testado, sob controle oftalmológico,
com PH balanceado, frasco  com 350 ml.  Acondicionado
em embalagem original do fabricante, com registro na
MS/ANVISA, cotendo nome do responsável técnico, lote,
data de fabricação e de validade.\UND\1\7,62
1.21\TERMOMETRO clinico, para uso hospitalar, com
graduação de 35 a 42 graus centigrados, coluna de
mercúrio com dilatação uniforme, integra, visível e de
fácil leitura, acondicionado em tubo plástico transparente
para proteção. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação,
registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. \UND\1\9,30
1.22\TOALHA infantil, tipo fralda, 100% algodão, cor
branca, antialérgica, medindo 1,20 x 0,70cm, pacote
com 03 unidades\PCT\1\14,10
1.23\TOUCA confeccionada com lã antialérgica, tricô
feito à máquina, cores suaves, unissex, tamanho
único\UND\1\5,04
1.24\TRAVESSEIRO, anti sufocante de espuma de
poliuretano perfurada e fronha 100% algodão, medindo
360 x 450 x 240mm\UND\1\7,59
1.25\BOLSA PARA GESTANTE, em tecido verniz na cor
bege, nas dimensões 0,35 x 0,27 x 0,15 m, acabamento
em vivo, com forro, com 04 divisões, com zíper na cor
amarela e compartimento para mamadeira, alça de 1,20
m, com trocador de fraldas em vinil na mesma cor, com
logotipo bordado na frente nas dimensões 10 x 15 cm,
conforme layout.\UND\1\44,77.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16986/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: locação de equipamentos diversos, que serão
utilizados nos Eventos através do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social e Programas e
Projetos da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Tendas Cariocas Indústria e
Comércio Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Tendas na cor branca estilo piramidal confeccionadas
em lona pvc, anti-chamas, anti-uv e anti-mofo, tamanho
3x3.\Unid/dia\80\275,00
02\Tablado dobrável em caixilhos de madeira com trava
em estrutura metálica regulável medindo 1,20 x 1,20 x
0,40 m.\Unid/dia\100\140,00
03\Palco em lona de 6,00 x 5,00 m na cor branca com 12
módulos, med. 1 m de altura x 2 m de comprimento x
1,50 de largura com 4 torres tubulares med. 4 m cada
uma, 12 chapas de  compensado naval,  30 m² de
carpete cinza, 1 escada de 5 degraus, fechamento no
fundo e nas laterais.\Unid/dia\06\1.350,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9524/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de kit fotográfico (contendo em cada
kit, quatro fotografias 3x4 coloridas para documento de
identidade) visando atender aos Munícipes Carentes
Assistidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: G M F Silva Patricio Festas e
Eventos ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\FOTOGRAFIA 3 X 4, colorida e com fundo branco,
para documento, com alta resolução e qualidade, revelação
em até 24 horas. Apresentação: KIT com 4 fotos
acondicionados em envelope de papel.\KIT\1500\7,95.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3760/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de de cartuchos de tinta (colorido e
preto) e tonner, originais ou similares e não
recondicionados, remanufaturados, recarregados ou
reciclados, para serem utilizados nas impressoras das
marcas hp, xerox e  lexmark, patrimonio do Municipio de
Rio das Ostras e que equipam a Secretaria Municipal de
Bem Estar SociaL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Distrisupri Distribuidora e Comércio
Ltda Epp
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de tinta
da marca HEWLETT PACKARD modelo 4355, referência:
HP 21 (C9351A). Embalagem: original, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Garantia mínima: 75%
do periodo de validade do produto.\UND\18\29,00
2\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo 4355,
referência:  HP 22 (C9352AL). Embalagem: original, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do periodo de validade do produto.\UND\14\36,00
3\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de tinta
da marca HEWLETT PACKARD modelo 710, referência:
HP 23 (C1823DL). Embalagem: original, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Garantia mínima: 75%
do periodo de validade do produto.\UND\12\65,00
4\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo 710,
referência: HP 45 (51645GL). Embalagem: original, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do periodo de validade do produto.\UND\10\50,00
5\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
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tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo Deskjet
D5560, referência: HP 60 black (Cc640WB). Embalagem:
original, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do periodo de validade do
produto.\UND\30\35,00
6\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo Deskjet
D5560, referência: HP 60 color  (CC643WL). Embalagem:
original, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do periodo de validade do
produto.\UND\24\39,00
7\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo C3180,
referência: HP 92 (C9362WL). Embalagem: original, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do periodo de validade do produto.\UND\44\29,00
8\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de tinta
da marca HEWLETT PACKARD modelo C3180,
referência: HP 93 (C9361WL). Embalagem: original, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do periodo de validade do produto.\UND\20\38,00
9\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca LEXMARK modelo Z603, referência:
LEXMARK 16 (10N1180). Embalagem: original, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do periodo de validade do produto.\UND\10\74,80
10\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de
tinta da marca LEXMARK modelo Z603, referência:
LEXMARK 26 (10N1190). Embalagem: original, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do total do produto.\UND\16\91,00
12\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo 6480,
referência: HP 93 (C9361WL). Embalagem: original, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Garantia mínima:
75% do total do produto.\UND\30\38,00
15\Cartucho Toner, toner na cor preta para impressora a
laser da marca HEWLETT PACKARD modelo P3005 e
P3005N, referência: HP 51A (Q7551A). Embalagem:
original, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do total do produto.\UND\-
30\300,00
16\Cartucho  Toner, toner na cor preta para impressora a
laser da marca HEWLETT PACKARD modelo P3015 e
P3010N, referência: HP 55A (CE255A). Embalagem:
original, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do periodo de validade do
produto.\UND\34\259,80
17\Cartucho Toner, toner na cor preta para impressora a
laser da marca XEROX modelo Phaser 3125, referência:
106R01159. Embalagem: original, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Garantia mínima: 75%
do periodo de validade do produto.\UND\23\250,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3760/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de de cartuchos de tinta (colorido e
preto) e tonner, originais ou similares e não
recondicionados, remanufaturados, recarregados ou
reciclados, para serem utilizados nas impressoras das
marcas hp, xerox e  lexmark, patrimonio do Municipio de
Rio das Ostras e que equipam a Secretaria Municipal de
Bem Estar SociaL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Alternativa Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
11\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo 6480,
referência: HP 920. Embalagem: original, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Garantia mínima: 75%
do periodo de validade do produto.\UND\40\51,90
13\Cartucho, tinta cor preta para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo Deskjet
3050, referência: HP 122 black. Embalagem: original,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do periodo de validade do

produto.\UND\20\34,90
14\Cartucho, tinta colorida para impressora a jato de
tinta da marca HEWLETT PACKARD modelo Deskjet
3050, referência: HP 122 color. Embalagem: original,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Garantia mínima: 75% do periodo de validade do
produto.\UND\15\37,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7783/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: instalaçao de aparelhos de ginástica ao ar
livre para equipar as Academias da Terceira Idade – ATI,
no Centro do Idoso no Parque da Cidade, Praça em
frente ao Centro Integrado de Convivência Ernestina
Jorge Pereira CIC I no Bairro Village e no Centro de
Referência de Assistência Social da Região Norte –
CRAS, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Soccer Esporte Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Aparelho puxador duplo, com base e parafuso para
instalação, trabalha a força dos músculos das costas e
braços. Desenvolvido para trabalho em ambientes
externos, resistentes a ação climáticas, isento de
estofamento e de baixa manutenção, produto que
possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com
ótima biomecânica estrutura principal em tubo redondo
de 127 mm de diâmetro na chapa 14, tubos cortados a
laser, base em ferro trefilado para montagem do
equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura
com acabamento siliconado e brilhante, pegadas
emborrachadas a quente, estrutura secundária em tubo
redondo 2"  na chapa 14 dobrada com perda mínima de
perfil,  tratamento de superfície por 04 banhos químicos
sequenciais de imersão, pintura eletrostática em poliéster
importada apropriada para uso externo, parafusos ¾ x 1"
zincado com porca parlock, base superior e inferior com
flange, de 240mmx1/4 com sete orifício de fixação,
solda tipo mig, adesivo de músculo trabalhados,
acompanha manual de montagem e instalação,
possibilidade de duas pessoas usarem o equipamento
ao mesmo tempo, articulações com rolamento 6203 DDU,
retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos
de 2" em aço 1045, pegadas emborrachadas em borracha
especialmente desenvolvida para uso externo, batente
em borracha super resistente, resistência obtida utilizando
o peso corporal do usuário, assento e encosto em Big
Foot na cor cinza, componentes cortados por processo
de oxicorte. Peso 54Kg, dimensões: 166cm de altura,
73cm de largura, 164 de comprimento.\UND\11\4.433,00
2\Aparelho esqui triplo, com base e parafusos para
instalação, melhora a flexibilidade dos membros
inferiores, quadril, membros superiores e a função
cardiorrespiratória. Desenvolvido para trabalho em
ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
isento de estofamento e de baixa manutenção. Aparelhos
fabricados com tubos de aço carbono de 3 ½ x 2mm; 1"
x 1,50mm; 1" ½ x 1,50mm; metalão de 30x50x2mm,
chapa antiderrapante de 3mm; pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios
para a fixação do equipamento (chumbadores parabout);
cortes a laser, tampão de metal arredondado,
especificações musculares em cada aparelho em adesivo
oferecendo total segurança aos usuários, permitindo a
prática de 3 usuários simultaneamente.\UND\10\4.303,50
3\Aparelho peitoril duplo, com base e parafuso para
instalação, trabalha força dos membros superiores:
peitoral, braços, dorsal e ombros. Desenvolvidos para
trabalho em ambiente externos, resistentes a ações
climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção,
produto que possibilite uma sensação de liberdade ao
usuário com ótima biomecânica estrutura principal em
tubo redondo de 127 mm de diâmetro na chapa 14,
estrutura secundária em tubo redondo de 2" na chapa 14
dobrada com perda mínima de perfil, tubos cortados a
laser, base  em ferro trefilado para montagem do
equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura
com acabamento siliconado e brilhante, pegadas
emborrachadas a quente, tratamento e superfície por 04
banhos químicos sequenciais de imersão, pintura
eletrostática em poliéster importada apropriada para uso
externo , parafusos ¾ x 1" zincado com porca parlock,
base superior e inferior com flange de 240mm x ¼ com
sete orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de
músculo trabalhados, acompanha manual de montagem

e instalação, possibilidade de duas pessoas usarem o
equipamento ao mesmo tempo, articulações com
rolamento 6203 DDU, retentor de vedação em borracha
dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas
emborrachadas em borracha especialmente desenvolvida
para o uso externo, batente em borracha super resistente,
resistência obtida utilizando o peso corporal do usuário,
assento e encosto em Big Foot na cor cinza,
componentes cortados por processo de oxicorte. Peso
72 Kg, dimensões: 221 cm de altura, 73cm de largura,
158cm de comprimento.\UND\11\4.433,00
4\Aparelho elíptico mecânico triplo, com base e parafusos
para instalação, desenvolvido para trabalhos em
ambientes externos, resistente às ações climáticas,
isento de estofamento e de baixa manutenção, produto
que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário
com ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo
redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária
em tubo de 1 ¼” na chapa 14, tubos cortados a laser,
base em ferro trefilado para montagem do equipamento,
chapas dobradas a frio com matriz, pintura com
acabamento siliconado e brilhante, pegadas
emborrachadas a quente, tratamento de superfície por
04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em
poliéster apropriada para uso externo importada, pegadas
emborrachadas com borracha de alta resistência
apropriada para uso externo, parafuso ¾ x 1" zincada
com porca parlock, base superior e inferior com flange
de 240mm x ¼ com sete orifício de fixação, solda por
processo MIG, acompanha adesivo de músculos
trabalhados e manual de instalação. Partes móveis com
rolamento 6203 DDU, retentor de vedação em borracha
dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pisantes
antiderrapantes em alumínio simulando modelo de pés
fixado por arrebite. Peso 27 kg. Tamanho: 1,43 x 0,66 x
1,01m.\UND\12\4.518,00
5\Aparelho roda de ombro, com base e parafusos para
instalação, fortalece os membros superiores e melhora
a flexibilidade das articulações dos ombros. Desenvolvido
para trabalho em ambientes externos, resistentes às
ações climáticas, isento de estofamento e de baixa
manutenção; aparelhos fabricados com tubos de aço
carbono de 3 1/2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 2" x 2mm, ¾ x
1,50mm; Rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática,
solda mig, orifício para a fixação do equipamento
(chumbadores com flange de 240 mm x ¼ e com
parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de
aço; bola de resina; especificações musculares em cada
aparelho em adesivo; tampão de metal arredondado;
oferecendo total segurança aos usuários, permitindo a
prática de 2 usuários simultaneamente.\UND\11\2.521,00
6\Aparelho simulador duplo de caminhada, com base e
parafuso para instalação, aumenta a mobilidade dos
membros inferiores desenvolve coordenação motora.
Desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção. Aparelhos são fabricados com
tubos de aço carbono de 3 ½” ½ x 2mm; 2" x 2mm;1"1/
2 x 1,50mm; chapa antiderrapante de 3mm; utilizamos
pinos maciços, todo rolamentados (rolamento duplos),
pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda
mig, orifícios para a fixação do equipamento
(chumbadores parabout); cortes a laser, tampão de metal
arredondado, especificações musculares em cada
aparelho em adesivo, oferecendo total segurança aos
usuários, permitindo a prática de 2 usuários
simultaneamente.\UND\11\3.326,00
7\Aparelho barra alta giratória, com base e parafusos
para instalação, estimula o sistema nervoso central
através do alongamento e fortalecimento dos grandes
grupos musculares. Desenvolvido para trabalhos em
ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
isento de estofamento e de baixa manutenção. Aparelhos
fabricados com tubos de aço carbono de 3 ½” x 2mm; 1"
x 1,50mm; 3" ½ x 4mm; 4" x 3mm; ¾ x 1,50mm, pinos
maciços, pintura a pó eletrostática, batente de borracha,
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento
(chumbadores com flange de 240mm x ¼ e com
parafusos de fixação); cortes a laser; especificações
musculares em cada aparelho em adesivo, oferecendo
total segurança aos usuários, permitindo a prática de 3
usuários simultaneamente.\UND\13\2.331,00
8\Aparelho leg press duplo, com base e parafuso para
instalação, fortalece os músculos da coxa e quadril.
Desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistentes às ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção. Aparelhos são fabricados com tubos
de aço carbono de 3 ½ x 2mm; 3" ½ x 4mm, 2" x 4mm; x
4" x 3mm; bancos estampados e arredondados com chapa
de 2mm sem quinas, pinos maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes
de borracha, solda mig orifício para fixação do equipamento
(chumbadores com flange de 240mm x ¼ com parafusos
de fixação); cortes a laser; especificações musculares
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em cada aparelho em adesivo, oferecendo total segurança
aos usuários, permitindo a prática de 2 usuários
simultaneamente.\UND\14\2.583,00
9\Aparelho twister triplo, com base e parafusos para
instalação, para trabalho de cintura, ou seja, equipamentos
para exercícios dos músculos do quadril, serrátil, etc.
Possibilita a melhoria da articulação do tronco.
Desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção, produto que possibilite uma
sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica,
estrutura principal em tubo redondo de 127 mm de
diâmetro na chapa 14, estrutura secundária em tubo de
2" na chapa 14 dobrada com perda mínima de perfil,
tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para
montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com
matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante,
pegadas emborrachadas a quente, tratamento de
superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão,
pintura em poliéster apropriada par auso externo importada,
parafusos 3/4 x ¼ com sete orifício de fixação, solda
tipo mig, adesivo de músculos trabalhados, manual de
montagem e instalação, plataforma giratórias com
rolamento 6203 DDU, retentor de vedação em borracha
dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, superfície
antiderrapante em big foot, pegadas emborrachados
duplas em tubo redondo de 1 ¼” dobrado. Peso: 44 kg,
dimensões: 122cm de altura, 184cm de largura, 184 de
comprimento.\UND\11\2.853,00
10\Aparelho alongador flex, com base e parafusos para
instalação, desenvolvido para trabalhos em ambientes
externos, resistentes às ações climáticas, isento de
estofamento e de baixa manutenção, produto que
possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com
ótima biomecânica. Estrutura principal em tubo redondo
de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo
de 1 1/4 na chapa 14, tubos cortados a laser, base em
ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas
dobradas  frio com matriz, pintura com acabamento
siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas a quente,
tratamento de superfície por 04 banhos químicos
sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada
par auso externo importada, pegadas emborrachadas
com borracha de alta resistência apropriada para uso
externo, parafuso ¾ x 1" zincado com porca parlock,
base superiro e inferior com flange de 240mm x ¼ com
sete orifício de fixação, solda por processo MIG,
acompanha adesivo de músculos trabalhados e manual
de instalação. Peso 18 Kg. Tamanho: 1,31 x 0,80 x
0,86m.\UND\16\947,50
11\Aparelho twister lateral duplo, com base e parafusos
para instalação, melhora a flexibilidade, agilidade dos
membros inferiores, quadris e região lombar.
Desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistente a ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção. Aparelhos fabricados com tubos
de aço carbono de 3 ½” x 2 mm; 1"1/2 x 1,50mm; 3" ½ x
4mm, chapa antiderrapante de 3mm; pinos maciços,
todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifício
para fixação do equipamento (chumbadores com flanges
240mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser,
tampão de metal arredondado; especificações
musculares em cada aparelho em adesivo; oferecendo
total segurança aos usuários, permitindo a prática de 2
usuários simultaneamente.\UND\9\2.634,00
12\Aparelho simulador triplo de Caminhada, com base e
parafuso para instalação, aumenta a mobilidade dos
membros inferiores desenvolve coordenação motora.
Desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção. Aparelhos fabricados com tubos
de aço carbono de 2"1/2 x 2mm; 2" x 2mm; 1"1/2 x
1,50mm; chapa antiderrapante de 3mm; pinos maciços,
todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó
eletrostática, batente de borracha, solda mig, orifícios
para metal arredondado, especificações musculares em
cada aparelho em adesivo, oferecendo total segurança
aos usuários, permitindo a prática de 3 usuários
simultaneamente.\UND\5\4.306,00
13\Aparelho extensão lombar, com base e parafusos
para instalação, possibilita alongamento da região anterior
do tronco, proporcionando exercício de relaxamento. Para
trabalho de fortalecimento e alongamento delombar,
desenvolvido para trabalho em ambientes externos,
resistentes a ações climáticas, isento de estofamento e
de baixa manutenção, produto que possibilite uma
sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica,
estrutura principal em tubo redondo 127 mm de diâmetro
na chapa 14, estrutura secundária em tubo redondo 11/4"
na chapa 14 dobrados com perda mínima de perfil, tubos
cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem
do equipamento, chapas dobradas a fio com matriz, pintura
com acabamento siliconado e brilhante, pegadas

emborrachadas a quente, tratamento de superfície por
04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura
eletrostática em poliéster importada apropriada para uso
externo, parafusos ¾ x 1" zincado com porca parlock,
base superior e inferior com flange de 240mm x ¼ com
sete orifício de fixação, solda tipo mig, adesivo de
músculo trabalhados, acompanha manual de montagem
e instalação, apoio das costas em tubo redondo de 11/4"
na chapa 14 dobra com perda mínima de perfil
anatomicamente correta para não causar lesões ao
usuário, pode ser utilizado por até  duas pessoas ao
mesmo tempo. Peso 48kg, dimensões: 130cm de altura,
69cm de largura, 119cm de comprimento.\ UND\
11\1.309,50
14\Aparelho esqui duplo, com base e parafusos para
instalação, melhora a flexibilidade dos membros
inferiores, quadril, membros superiores e a função
cardiorrespiratória. Desenvolvido para o trabalho em
ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
isento de estofamento e de baixa manutenção. Aparelhos
fabricados com tubos de aço carbono de 3 ½” ½ x
2mm;1" x 1,50mm;1" ½ x 1,50m; metalão de 3x50x2mm,
chapa antiderrapante de 3mm; pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios
para a fixação do equipamento (chumbadores parabout);
cortes a laser; tampão de metal arredondado,
especificações musculares em cada aparelho em
adesivo, oferecendo total segurança aos usuários,
permitindo a prática de 2 usuários simultaneamente.\
UND\6\3.229,00
15\Aparelho roda dupla, com base e parafusos para
instalação, aumenta a mobilidade da articulação dos
ombros e dos cotovelos. Desenvolvido para trabalho
em ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
isento de estofamento e de baixa manutenção. Aparelho
fabricado com tubos de aço carbono de 3 1/2" x 2mm; 1"
x 1,50mm; 3"1/2 x 2mm; 3/4 x 1,50mm, rolamentos
duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifício para
a fixação do equipamento (chumbadores com flange de
240mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser,
parafusos allen de aço, bola de resina, especificações
musculares em cada aparelho em adesivo, tampão de
metal arredondado, oferecendo total segurança aos
usuários, permitindo a prática de 2 usuários
simultaneamente.\UND\6\2.521,00

AVISO DE INEXIGIBILIDADE
de acordo com o Artigo 26 da Lei 8.666/93 e pósteras
alterações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3287/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Turismo
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Fernando Fulaneto Ferreira - ME
OBJETO: Contratação de shows artísticos musicais,
com os artistas Paulinho da Viola, Luiz Melodia, Léo
Jaime, Baile do Simonal, Orquestra Santa Cecília,
Orquestra Cuba Libre e Bia Bedran para realização dos
festejos do Carnaval 2013, que acontecerá conforme
programação abaixo:

Antigo Camping Clube de Costa Azul
· 09/02/2013 – 23:30 horas – Paulinho da Viola
· 10/02/2013 – 23:30 horas – Luiz Melodia
· 11/02/2013 – 23:30 horas – Leo Jaime
· 12/02/2013 – 23:30 horas – Baile do Simonal

Centro – Beira Rio
· 08/02/2013 – de 19:00 às 22:00 horas – Orquestra
Santa Cecília
· 09 a 12/02/2013 – de 23:00 às 02:00 horas – Orquestra
Cuba Libre
· 09, 10 e 12/02/2013 – de 17:00 às 20:00 horas –
Orquestra Cuba Libre
· 11/02/2013 – de 17:00 às 20:00 horas – Bia Bedran

Praia do Centro
· 09/02/2013 – 16:00 horas – Orquestra Santa Cecília
· 10/02/2013 – 10:00 horas – Orquestra Santa Cecília
JUSTIFICATIVA: A contratação direta ocorrerá em face
da inviabilidade de competição, uma vez que a Empresa
acima detém a exclusividade para representar os
profissionais artísticos.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 08/02/2013
VALOR: R$ 661.210,07
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso III, da Lei
Federal 8.666/93.

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração

Secretaria dePlanejamento,
Urbanismo e Habitação

AVISO

O Município de Rio das Ostras comunica, por meio do
Departamento de Urbanismo e Habitação, que estão
suspensos, temporariamente, os cadastramentos do
Programa de Regularização Fundiária, bem como a
tramitação processual dos cadastros já realizados, pelos
seguintes motivos:
Considerando a necessidade de refazimento do
levantamento topográfico de algumas áreas;
Considerando que, em razão da identificação de áreas
de risco apontadas em diversas localidades, apresentou-
se a necessidade de se criar um plano de ação,
objetivando a melhor satisfação dos beneficiários, em
consonância com as normas legais vigentes;
Informamos que tão logo sejam reestabelecidos os
procedimentos, faremos o chamamento dos interessados
para dar continuidade às regularizações.

MAURÍCIO PARAGUASSÚ PINHEIRO
Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Habitação

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras – SEMUOB,
visando garantir o princípio constitucional da legitimidade dos
Atos Administrativos, em especial o da Publicidade,
Contraditório, Ampla Defesa e devido processo legal
administrativo nº 9974/2005, NOTIFICA a Sr(a). Adriana Aguiar
Peres, proprietário/ responsável pela obra situada à Rua
Henrique Sarzeda – Qd. 06 Lt. 16 – Parque Zabulão - Rio
das Ostras, com inscrição municipal nº 01.1.057.0275.001,
do indeferimento do processo, nos termos dos artigos 23 e 24
da Lei Municipal nº 208/1996 – Código de Obras.
O Notificado tem o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
partir desta publicação, para cumprir às exigências
constantes dos autos nos termos da Notificação nº 12174,
sob pena de autuação e aplicação de multa, sem prejuízo
das adoções das medidas cabíveis visando apurar crime
de desobediência, e as penalidades previstas nos termos
da Lei Municipal nº 208/1996, culminando no Art. 177-C.

Rio das Ostras, 17 de dezembro de 2012

MÁRIO JORGE COSTA REBELLO DA SILVA
Secretário de Urbanismo e Obras

EXTRATO DE DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3531/2012
NOTA DE EMPENHO: 003896/12
EMPRESA: CONSERVO SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA.
DECISÃO: Suspensão provisória da execução do
contrato por 90 (noventa) dias, cujas razões de fato e de
direito se encontram nos autos do Processo Administrativo
nº 3531/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula Décima Segunda
do Contrato nº 245/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores conselheiros integrantes do Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados para reunião
ordinária, que será realizada no dia 19 de fevereiro de
2013, às 15:00 horas, na Secretaria de Bem-Estar Social,
situada na Av. Desembargador Ellis Ermydio Figueira, s/
n° - Jardim Campomar.
PAUTA:
1- Conferência Municipal de Assistência Social;
2- Inscrição do Abrigo Municipal do CMAS;
3- Subvenção Social à Casa dos Velhinhos;
4- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

MARCOS AURÉLIO BARBOSA
Presidente

Secretaria de Obras

Procuradoria Geral

Secretaria de Bem-Estar Social
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Dias
Mês

Janeiro F F F F S D F F F F F S D F F F F F S D F F F F F S D F F F F

Fevereiro Pl S D Pl Pl Pl Pl Pl S D R F R S D S D

Março S D S D S D S D F S D

Abril S D DC R S D S D R F S D

Maio F S D S D S D S D F R

Junho S D S D S D S D S D

Julho SL D S D R R R R R S D R R R R R S D

Agosto S D S D S D S D S

Setembro D DC D R S D SL D S D

Outubro S D S D R F S D S D F

Novembro F D S D F S D F S D S

Dezembro D S D S D S D P R F P P S D P R

F Férias F Feriado Início do 2° Semestre 

Pl Planejamento Interno DC Desfile Cívico término das atividades

Início das Atividades R Recesso P Planejamento

282726252423 3013

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS INTEGRADOS DE CONVIVÊNCIA -SEMBES/2013

297 8 31221811 19 215 2010 14 15

LEGENDA

1621 9 1263 4 17

       1 2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

JAN F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

FEV PI S  D PI PI PI PI PI S D R F R PI PI S D ⇒     S D     ---- --- --- 

MAR  S  D      S D      S D      S D     F S D 

ABR      S D   DC R  S D      S D      S D   --- 

MAI F   S D      S D      S D      S D    F R 

JUN S D   PA PA  S D      S D     FJ S D      S D --- 

JUL      S D      FF D CF CF CF CF CF S D CF CF CF CF CF S D CF CF CF 

AGO   S D      S D      S D      S D      S 

SET D      DC D R     S D      FP D      S D  ---- 

OUT     S D SC SC PA PA FC S D R F    S D      S D     

NOV  S D      S D     F S D   F   S D      S --- 

DEZ D      S D      S D FN     S D  PF F   S D  PF 

 

CALENDÁRIO PARA O PROGRAMA SOCIAL
CASA DA CRIANÇA – 2013.

LEGENDA

Férias

Planejamento Interno

Início das Atividades

Desfile Cívico

Recesso

Feriado

Ponto Facultativo

EVENTOS / CULMINÂNCIAS

Festa Junina

Festa Família

Festa dia das Crianças /Festa Primavera

Colônia de Férias

Festa de Natal

Passeio Semana Meio Ambiente / Semana da Criança

⇒ 

 

F 

⇒
PI 

 

DC 

 

F 

 

R 

 

PF 

FF 

FJ 

D 

CF 

 

FN 

PA 

D 

FC 

 

Secretaria de Educação

RESOLUÇÃO SME Nº 39/2012. (*)

APROVA O CALENDÁRIO ESCOLAR PARA AS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE RIO DAS OSTRAS NO ANO LETIVO DE
2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e
Considerando a obrigatoriedade de garantir o quantitativo de
dias letivos e horas de efetivo trabalho estabelecido por lei para
todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino;
Considerando o dever do Município com a oferta de uma
Educação Pública de qualidade para todos e para cada um; e
Considerando a necessidade de promover a igualdade
de condições para o acesso e permanência do aluno na

escola, de acordo com o artigo 3º, inciso I da Lei nº 9394,
de 20 de dezembro de 1996.

RESOLVE:

Art.1° Aprovar o Calendário Escolar para o Ano Letivo de
2013, na forma dos anexos que passam a fazer parte
desta Resolução.
Art. 2° Ressaltar que os períodos para Planejamentos
são de suma importância para o desenvolvimento do
trabalho escolar, partes integrantes do Calendário Escolar,
portanto, da carga horária a ser cumprida pelos
profissionais da escola.
Art. 3° Recomendar às Unidades Escolares que, num
processo de gestão democrática e participativa, garantam
espaço de planejamento, de acompanhamento e de

avaliação do Projeto Político - Pedagógico, bem como
de Formação Continuada para os profissionais da escola.
Parágrafo Único: Cabe à Unidade Escolar definir o
cronograma para organizar as atividades indispensáveis
ao aperfeiçoamento do Processo Pedagógico.
Art. 4° Informar que a Secretaria Municipal de Educação
de Rio das Ostras editará todos os demais atos
necessários ao cumprimento deste Calendário Escolar,
resolvendo os casos omissos.
Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio das Ostras, 08 de fevereiro de 2013.

ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação
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Secretaria de Saúde
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Secretaria de Fazenda

RECEITAS FEDERAIS TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 PARA DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO, PARTIDOS
POLÍTICOS. SINDICATOS DE TRABALHADORES E ENTIDADES EMPRESARIAIS. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. CONFORME DETERMINAÇÃO DA
LEI FEDERAL Nº 9.452 DE 20 DE MARÇO DE 1997

Tipo de Receita 
 

Quant. 
 Data do Repasse Valor do Repasse 

 

SIMPLES NACIONAL 1 3/12/2012 R$ 6.212,47 

SERV. AMBULATORIAIS/ FAE 2 3/12/2012 R$ 293.801,10 

SIMPLES NACIONAL 1 4/12/2012 R$ 22.478,39 

FUNDEB 3 4/12/2012 R$ 325.891,76 

PNAE 5 4/12/2012 R$ 130.750,00 

PNAT 3 4/12/2012 R$ 6.592,16 

SIMPLES NACIONAL 1 5/12/2012 R$ 446,92 

IGD - SUAS 1 5/12/2012 R$ 2 188,79 

SIMPLES NACIONAL 1 7/12/2012 R$ 1.858,74 

PAB 1 7/12/2012 R$ 184.986,67 

ROYALTIES PART. ESPECIAL 1 7/12/2012 R$ 16.404,86 

FPE/FPM 6 7/12/2012 R$ 1 145.027,27 

SIMPLES NACIONAL 1 10/12/2012 R$ 423,42 

FUNDEB 4 10/12/2012 R$ 239.227,87 

ITR 1 10/12/2012 R$ 4.163,13 

ROYALTIES PART. ESPECIAL 1 10/12/2012 R$ 41.834,23 

FPE/FPM 2 10/12/2012 R$ 1.216.188,36 

SIMPLES NACIONAL 1 11/12/2012 R$ 596,74 

FUNDEB 3 11/12/2012 R$ 444.903,94 

PAB VARIAVEL 1 11/12/2012 R$ 13.919,66 

PBV II 1 11/12/2012 R$ 1.000,00 

PBF 1 12/12/2012 R$ 15.300,00 

SIMPLES NACIONAL 1 12/12/2012 R$ 1.528,02 

IGDBF 1 12/12/2012 R$ 16.854,02 

SIMPLES NACIONAL 1 13/12/2012 R$ 1.019,29 

PFMC 1 13/12/2012 R$ 15.200,00 

SIMPLES NACIONAL 1 14/12/2012 R$ 7.546,70 

CIP 1 14/12/2012 R$ 866,72 

PAB VARIAVEL - PROG. AG. COM. DE SAUDE - PACS 1 14/12/2012 R$ 25.259,00 

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1 14/12/2012 R$ 41.064,35 

FUNDEB 3 18/12/2012 R$ 2.060.658,24 

FUNDEB 4 20/12/2012 R$ 94.757,46 

ROYALTIES 2 20/12/2012 R$ 4.098.020,84 

ROYALTIES PART. ESPECIAL 1 20/12/2012 R$ 12.153.193,33 

FPE/FPM 2 20/12/2012 R$ 531.535,25 

SALARIO EDUCAÇAO 1 21/12/2012 R$ 621.429,32 

ROYALTIES ESTADO 1 24/12/2012 R$ 420.246,96 

FUNDEB 5 26/12/2012 R$ 394.990,92 

Total R$ 24.598.366,90 

 

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES
Secretário Municipal de Fazenda
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RESULTADO DE RECURSO JULGADOS EM DEFESA DA AUTUAÇÃO

Conforme o Art. 9º da resolução nº 149 de 19 de setembro de 2003 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),
seguem abaixo relacionados os recursos julgados em Defesa da Autuação, apreciados pelo Chefe do Executivo de
Trânsito, Secretário Municipal de Segurança Pública.

Secretaria de Segurança Pública

Número do processo Peticionário Req. Nº do Auto de 
infração 

Placa do 
veículo 

Resultado Defesa da 
Autuação 

PMRO/002804/2012 Helena Maria Nica Scatolini 003855/2012 K30010443 KZQ3044 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002815/2012 Maria Aparecida de Araujo Rossi 003870/2012 K30002519 LOX4954 ACOLHIDO 
PMRO/002819/2012 Edinaldo Gama de Oliveira 003875/2012 K30269940 LPU7617 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002820/2012 Nelio Vicente de Souza 003876/2012 K30052064 LPI5297 ACOLHIDO 
PMRO/002821/2012 Jorge Teixeira de Almeida 003877/2012 K30274440 KNT6686 ACOLHIDO 
PMRO/002822/2012 Roberto Maria de Oliveira Costa 003879/2012 K30272946 KZX2458 ACOLHIDO 
PMRO/002826/2012 Sandro Luiz Barbosa De Moura 003888/2012 K30029850 KWR2464 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002829/2012 Lydia Ribeiro Mesquita 003893/2012 K30052082 KPD3717 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002830/2012 Wilson Urano De Moraes 003897/2012 K30037151 LSV3857 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002831/2012 Wilson Urano De Moares 003898/2012 K30037152 LSV3857 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002832/2012 Thais Gomes De Souza 003909/2012 K30131409 KON6263 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002834/2012 M. E. Defanti Materiais De Construção Ltda Me 003911/2012 K30050802 LLR6757 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002835/2012 Victor Paulo Busch 003912/2012 K30132662 KVK6507 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002836/2012 Assis Bezerra Alves 003913/2012 K30277489 LOT9483 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002838/2012 Arlei Sebastião De Almeida 003915/2012 K30270553 LIE6949 ACOLHIDO 
PMRO/002839/2012 Adailton Pereira Novaes 003916/2012 K30274237 EUD5918 ACOLHIDO 
PMRO/002840/2012 Samir Adnan El-Maghrabi 003917/2012 K30122460 LAV8099 ACOLHIDO 
PMRO/002841/2012 Luiz De Almeida 003918/2012 K30273712 KOG9348 ACOLHIDO 
PMRO/002844/2012 Daniela Lucia Chagas Barcellos 003924/2012 K30267366 KVI4878 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002845/2012 Daniela Lucia Chagas Barcellos 003925/2012 K30274308 KVI4878 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002846/2012 Jose Maciel Da Silva 003927/2012 K30272869 KZL0607 ACOLHIDO 
PMRO/002847/2012 Dirce Conceição Caetano 003928/2012 K30051814 KYA3271 ACOLHIDO 
PMRO/002850/2012 Adriana Carvalho Rodrigues 003931/2012 K30013507 LPD3327 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002851/2012 Adriana Carvalho Rodrigues 003932/2012 K30013508 LPD3327 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002852/2012 Adriana Carvalho Rodrigues 003933/2012 K30013509 LPD3327 ACOLHIDO 
PMRO/002853/2012 Felipe Temoteo Ferreira 003935/2012 K30052156 LPZ7343 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002854/2012 Assis Bezerra Alves 003936/2012 K30052864 LOT9483 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002855/2012 Douglas Vianna De Azevedo 003939/2012 K30139898 KUQ9255 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002856/2012 Leticia Moreira De Oliveira 003940/2012 K30049802 KRE5691 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002857/2012 Lina Carla Oliveira Da Silva 003941/2012 K30127993 KSY5033 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002858/2012 Amaury Dos Santos Timoteo Da Silva 003942/2012 K30130692 KZT1917 ACOLHIDO 
PMRO/002859/2012 Thacylla Barrigossi T. M. De Oliveira 003943/2012 K30136828 KZO0500 ACOLHIDO 
PMRO/002861/2012 Vilson Da Silva Marques 003945/2012 K30052200 LNK6057 ACOLHIDO 
PMRO/002862/2012 Anna Karina Oliveira 003946/2012 K30270418 HLJ5186 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002863/2012 Francisco Vilamar Ferreira De Morais 003948/2012 K30052443 KQF4841 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002864/2012 Luiz Antonio Soares 003949/2012 K30272286 KYB3518 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002865/2012 Helio Fernandes Junior 003955/2012 K30270510 LKX3279 ACOLHIDO 
PMRO/002866/2012 Helio Fernandes Junior 003953/2012 K30270507 LKX3279 ACOLHIDO 
PMRO/002867/2012 Christiano Santos Ribeiro 003954/2012 K30277215 KNW9333 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002870/2012 Eduardo Scardino Evangelista 003960/2012 K30048959 LPK7797 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002871/2012 Luiz Venilton De Oliveira Ferreira 003965/2012 K30274005 LUP2837 ACOLHIDO 
PMRO/002872/2012 Luiz Venilton De Oliveira Ferreira 003966/2012 K30272475 LUP2837 ACOLHIDO 
PMRO/002873/2012 Eraldo Henrique De Figueiredo 003967/2012 K30033302 KVJ5382 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002874/2012 Leonardo Souza Neves 003968/2012 K30269563 KNP3571 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002875/2012 Wallace De Carvalho Lopes Rosa 003969/2012 K30045061 LAD9406 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002878/2012 Zenilda Ferreira Do Carmo 003975/2012 K30050714 LLB3349 ACOLHIDO 
PMRO/002881/2012 Felipe Arsenio Ferreira  003978/2012 K30271953 ELN6180 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002882/2012 Hemafarma Com. E Ind. Farmaceutica Ltda 003980/2012 K30277609 KZN5181 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002883/2012 Paulo Henrique Moreira Da Cunha 003981/2012 K30137076 LPP3387 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002884/2012 Dalva Cruz Stanescon 003983/2012 K30019131 KXO6307 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002885/2012 Dalva Cruz Stanescon  003985/2012 K30019132 KXO6307 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002886/2012 Leandro Abboud P. De Souza Pinto 003986/2012 K30052188 LVB1015 ACOLHIDO 
PMRO/002887/2012 Elizabete Da Silva 003987/2012 K30016358 KMY5515 ACOLHIDO 
PMRO/002890/2012 João Carlos Koppe 003990/2012 K30277056 KRJ6900 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002891/2012 Vania Guimarães Braga 003992/2012 K30052642 LQA5067 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002892/2012 Maria Jose Da Rocha Silva 003993/2012 K30025148 LPF3307 ACOLHIDO 
PMRO/002893/2012 Maria Jose Da Rocha Silva 003994/2012 K30270058 LPF3307 ACOLHIDO 
PMRO/002894/2012 Maria Jose Da Rocha Silva 003995/2012 K30039818 LPF3307 ACOLHIDO 
PMRO/002895/2012 Maria Jose Da Rocha Silva 003996/2012 K30007382 LPF3307 ACOLHIDO 
PMRO/002967/2012 Douglas dos Reis Acioli 004133/2012 K30020529 LST2760 ACOLHIDO 
PMRO/002969/2012 Cristiane Debora Correia Gomes 004135/2012 K30130301 HHA0894 ACOLHIDO 
PMRO/002970/2012 Joselio Machado da Silva 004138/2012 K30275427 LSF0862 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002971/2012 Juarez Baptista de Araujo 004140/2012 K30275484 MQS4287 ACOLHIDO 
PMRO/002972/2012 Leila Marilia de Souza Thome 004141/2012 K30275428 MCR4885 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002973/2012 Elizete dos Santos 004143/2012 K30050315 LPT3201 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002974/2012 Andryos Da Silva Gago 004145/2012 K30277483 LTF2658 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002975/2012 Alessandro Dos Santos Lisboa 004146/2012 K30035303 LAH2720 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002978/2012 Flavio Ricardo Felix De Souza 004151/2012 K30277491 MSC2236 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002980/2012 Carlos Alberto Carneiro 004156/2012 K30277498 KYG1869 ACOLHIDO 
PMRO/002981/2012 Hudson Paulo Castro Silva 004157/2012 K30270159 KYS2903 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002982/2012 Marilia Araujo De Moura Barcellos 004159/2012 K30270109 HEA8230 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002983/2012 Marilia Araujo De Moura Barcellos 004160/2012 K30035391 HEA8230 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002984/2012 Marilia Araujo De Moura Barcellos 004162/2012 K30049236 HEA8230 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002985/2012 Hudson Paulo Castro Silva 004163/2012 K30267756 KYS2903 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002987/2012 Carla Vieira Freitas 004165/2012 K30277323 KXM4847 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002988/2012 Afonso Henrique Pereira E Silva 004169/2012 K30275433 LQI1670 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002989/2012 Afonso Henrique Pereira E Silva 004171/2012 K30275434 LQI1670 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002990/2012 Nazare Cristina Abrahao 004172/2012 K30047171 LPL9101 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002991/2012 Lucas Valle Oorosky 004173/2012 K30052444 LKQ9806 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002992/2012 Lucas Valle Oorosky 004174/201 K30050379 LKQ9806 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002993/2012 Lucas Valle Oorosky 004175/2012 K30052445 LKQ9806 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002996/2012 Heveline Saraiva Fonseca 004178/2012 K30278005 GSB2684 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/002997/2012 Fernanda Silva Molina De Melo 004179/2012 K30120072 KFG7807 ACOLHIDO 
PMRO/002998/2012 Eduardo Abdala 004180/2012 K30043544 KYG4220 ACOLHIDO 
PMRO/002999/2012 Rogerio Ferreira Dos Santos 004181/2012 K30279634 KXV2930 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/003000/2012 Delio Augusto De Oliveira 004182/2012 K30053099 KYJ7490 ACOLHIDO 
E12/537759/2012 Vanderlei Guimarães Oliveira 003772/2012 K30047338 LLN6617 NÃO ACOLHIDO 
E12/308450/2012 Fernando de Carvalho Ladislau 004007/2012 K30050384 LPB7984 ACOLHIDO 
E12/305851/2012 Luiz Felipe Coelho de Azevedo 004008/2012 K30045964 LTR4059 NÃO ACOLHIDO 
E12/305337/2012 Aroldo Trancozo Junior 004012/2012 K28676626 LOR8192 ACOLHIDO 
E12/305336/2012 Aroldo Trancozo Junior 004011/2012 K28676627 LOR8192 ACOLHIDO 
E12/309510/2012 Nilda Nascimento Raymundo 004003/2012 K30008340 KMV7983 NÃO ACOLHIDO 
E12/307414/2012 Luiz Ernesto Tavares da Silva 004009/2012 K30271681 KYS2917 NÃO ACOLHIDO 
E12/306891/2012 Maria De Fatima Gomes de Sousa 004002/2012 K30037174 KZS0105 NÃO ACOLHIDO 
E12/304280/2012 Ulisses Nascimento Cunha 004005/2012 K30009595 KYD7149 NÃO ACOLHIDO 
E12/305312/2012 Wilson Marinho Ferreira 004010/2012 K30123716 KUQ9846 NÃO ACOLHIDO 
E12/306231/2012 Fabio de Lana Benevenuto 004006/2012 K30023304 KNX5130 NÃO ACOLHIDO 
E12/310131/2012 Jhonatan Mota Clemente 004004/2012 K30274317 KWZ4009 NÃO ACOLHIDO 
E12/298838/2012 Rubem Barbosa Marcelino De Souza 003903/2012 K30050540 KXC1572 NÃO ACOLHIDO 
E12/300419/2012 Luiz Carlos Lira 003899/2012 K30273656 KPH0653 NÃO ACOLHIDO 
E12/300420/2012 Luiz Carlos Lira 003900/2012 K30273657 KPH0653 NÃO ACOLHIDO 
E12/298599/2012 Marcos Aurelio C. Pequeno 003902/2012 K30268561 LOI7117 NÃO ACOLHIDO 
E12/300654/2012 Jussara Lopes Da Silva 003904/2012 K30273827 LPC5078 NÃO ACOLHIDO 
E12/301529/2012 Marcelo Monteiro Da Silva 003895/2012 K30272262 LTL0355 NÃO ACOLHIDO 
E12/301528/2012 Marcelo Monteiro Da Silva 003896/2012 K30267225 LTL0355 NÃO ACOLHIDO 
E12/300570/2012 Sandro Luiz Barbosa De Moura 003901/2012 K30030074 KWR2464 NÃO ACOLHIDO 

 
Rio das Ostras, 05 de fevereiro de 2013

CELSO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Segurança Pública
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PORTARIA Nº 002/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º- REVOGAR a portaria 001/2013 publicada no Jornal
Oficial do Município de Rio das Ostras, edição nº 619 de
25 a 31 de janeiro de 2013.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus
efeitos a partir de 02 de janeiro de 2013.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidente, 30 de janeiro de 2013.

COSME DOS SANTOS
Presidente da  Fundação Rio das Ostras de Cultura

PORTARIA Nº 003/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º- EXONERAR, a contar de 02/01/2013 os cidadãos
referidos no anexo I desta portaria dos Cargos em Comissão
ali mencionados, da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Art.2º- DISPENSAR, a contar de 02/01/2013 os servidores
referidos no anexo II desta portaria das funções ali
mencionados, da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Art.3º - NOMEAR, a contar de 02/01/2013 os cidadãos/
servidores referidos no anexo III desta portaria para os
Cargos em Comissão ali mencionados, da Fundação Rio
das Ostras de Cultura.

Art.4º- DESIGNAR, a contar de 02/01/2013 os servidores
referidos no anexo IV desta portaria para as funções ali
mencionadas, da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Art.5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação retroagindo seus efeitos a contar de 02 de
janeiro de 2012.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente, 30 de janeiro de 2013.

COSME DOS SANTOS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

ANEXO I DA PORTARIA Nº 003/2013

Cirley Lessa Guimarães/Secretária/CC5/720.296.337-04
Fernando Ribeiro Carneiro/Diretor da Or-questra
Kuarup/CC4/339.033.107-78
Nora Kholki Carneiro/Diretora da Companhia Baia
Formosa de Dança/CC4/058.801.877-56
Carlos Henrique da Silva/Coordenador/CC5/
091.754.527-31
Edna da Silva Gomes Coutinho/Diretor Administrativo/
CC4/737.123.027-20
Nailton de Agostinho Maia/Diretor Adjunto/CC5/
535.576.977-20
Adriana Pereira Peixoto/Coordenador/CC5/024.416.857-16
Jorge Pinheiro/Coordenador/CC5/088.383.338-74
Marcus Vinicius Lofrano/Superintendente de Captação
de Recursos/CC1/871.255.017-53
Sâmia Moreira Siqueira/Assistente II/CC2/026.307.477-35
João Machado Evangelho/Assistente /CC2/
246.181.527-53
Edeilson da Luz Silva/Assessor Jurídico/CC2/
024.457.237-28

ANEXO II DA PORTARIA Nº 003/2013

Márcio Baeta Aguiar/Encarregado/FG3/063
Edna Borges Silva/Encarregado da Escola de Fundição
de Artes e Ofícios/FG3/073
Elisângela Leal Rosa Barreto/Encarregado/FG3/036

ANEXO III DA PORTARIA Nº 003/2013

Nome/Cargos/Símbolo/CPF-Matrícula

Administração Vinculada

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

Mario Braga Mesquita/Superintendente de Adminis-
tração de Finanças (Interino)/CC1| 090.715.077-26
Adriana Pereira Peixoto/Coordenador/CC5/024.416.857-16
Jorge Pinheiro/Coordenador/CC5/088.383.338-74
Alexandre Luz Lima/Assistente II /CC2/027
(respondendo interinamente pela Presidência da
Comissão de Licitação)
Elisângela Leal Rosa Barreto/Coordenador/CC5/036
Taciane Valadares de Oliveira Pessanha/ Secretária/
CC5/103.706.527-11
Mario Marcelo Pereira/Superintendente de Captação
de Recursos/CC1/072.495.777-43
Ronald Farias da Rocha/Assessor Jurídico/CC2/
573.889.467-72
Márcio da Silva Teixeira/Diretor do Departamento de
Controle Interno/CC3/003.554.627-10
Mariza de Souza Gomes/Diretor Administrativo /CC4/
000.865.727-09
Cristiane Menezes Regis/Diretor da Companhia
Municipal de Teatro/CC4/023.344.687-70
Fernando Ribeiro Carneiro/Diretora da Orquestra
Kuarup/CC4/339.033.107-78
Nora Kholki Carneiro/Diretora da Companhia Baia
Formosa de Dança/CC4/058.801.877-56
João Machado Evangelho/Assistente II/CC2/
246.181.527-53

ANEXO IV DA PORTARIA Nº 003/2013

Nome/Cargos/Símbolo/Matrícula
Vanderlei Carlos/Gerente de Contabilidade/FG1/005
Cosme Henriques Pinheiro Rocha/Encar-regado da
Escola de Música/FG3/071
Rízia Dias Gidalte/Encarregado/FG3/020
Maria Helena Lopes da Fonseca/Encarregado da Escola
De Fundição de Artes e Ofícios/FG3/058
Mario Braga Mesquita/Supervisor Geral de Unidades/FG2/
043 (respondendo interinamente pela Superintendência de
Administração de Finanças)

PORTARIA N º 013/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor efetivo Sr. Max
de Souza Rocha, referente ao período aquisitivo 2011/2012, a
partir de 16 de janeiro de 2013 a 15 de fevereiro de 2013.

2 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.
Gabinete da Presidência, 04 de fevereiro de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 014/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Exonerar do cargo comissionado de Assessor
Políticas Publicas, símbolo CCAPP: Sr. Delson da
Conceição Brandão, a partir de 31 de janeiro de 2013.

2º - Nomear para o cargo comissionado de Assessor
Políticas Publicas, símbolo CCAPP: Sra. Cassiane
Guimarães Souza, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

3 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.
Gabinete da Presidência, 05 de fevereiro  de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 015/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ATOS do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Rio das Ostras

Estado do Rio de Janeiro

1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação da
Câmara Municipal de Rio das Ostras, composta dos
servidores abaixo relacionados sob a presidência do 1º.
1. Adriana Pinheiro - matricula 013
2. Adriana Ribeiro   - matricula 020
3. Arthur Siqueira Netto – matricula 1057

2 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.

Gabinete da Presidência, 06 de fevereiro  de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 016/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Dispensar da Função Gratificada, elencadas na Lei Municipal
nº 905/2005, os seguintes servidores: Sr. Augusto Dias Barreto,
Sr. Eugenio Manoel Alves e Sr. Cesar Ferreira Salles.

2º - Suspender  em 50% (cinqüenta por cento) os benefícios
pecuniários do Ato que concedeu a função gratificada dos
seguintes servidores: Sr. Claudio Antônio Carvalho
Balthazar, Sr. Melvelito Farias Medeiros, Sr. Ormildo Toledo,
Sra. Andréia Gomes dos Santos, Sra. Jociana da Silva
Rodrigues, Sra. Marília Vidal Baldez, Sra. Marta Maria
Cabral e Sra. Mônica Silvana Mello Barbosa.

3º - Torna nulo o ato que concedeu as seguintes gratificações:
3.1 – Gratificação Atividade Legislativa, art. 19 da
Resolução nº 041/97.
3.2  – Gratificação Especial, Art. 43 da lei Municipal nº
905/2005.

4 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.
Gabinete da Presidência, 06 de fevereiro  de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 017/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Conceder 30 (trinta) dias de LICENÇA PRÊMIO por
assiduidade ao servidor efetivo Sr. ANDRE FRANCISCO
NAZARÉ, matricula 015, conforme dispõe Lei Municipal nº
079/94, artigo 77, § 2º do Estatuto do Servidor, referente ao
período aquisitivo 2008/2013, obedecendo ao principio da
oportunidade, disponibilidade e conveniência administrativa,
conforme processo administrativo nº 001/2013.

2 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.
Gabinete da Presidência, 06 de fevereiro de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 018/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Suspender em 50% (cinqüenta por cento) os benefícios
pecuniários do Ato que concedeu a função gratificada dos
seguintes servidores: Sra. Adriana Pinheiro, Adriana Ribeiro
e Alexander Moura Rei.

2 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.
Gabinete da Presidência, 08 de fevereiro  de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente
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