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Município ganha Centro Especializado de Assistência
REINTEGRAÇÃO SOCIAL

 Um novo espaço para atuar na

proteção e reintegração social de

pessoas que tiveram os seus

direitos violados no âmbito familiar.

Essa é a proposta do Centro Espe-

cializado de Assistência Social

(Creas) que a Prefeitura de Rio das

Ostras inaugurou nesta sexta-feira,

dia 2 de agosto.

Um dos desafios da atual adminis-

tração foi a construção da sede do

Creas, que funcionava em duas

salas, limitando o atendimento.

Agora, o Centro vai estar aberto das

8 às 20 horas, com refeitório e

banheiro para atender os que estão

em situação de rua. As pessoas

terão o seu endereço de referência,

podendo ser beneficiadas pelos

programas de geração de renda.

FAMÍLIAS ASSISTIDAS – Atual-

mente, os serviços do Creas bene-

ficiam 150 famílias. A equipe conta

com 16 pessoas, incluindo um

advogado, para prestar orientação

jurídica, assistentes sociais, psicó-

logos, educadores sociais e agentes

administrativos.  No local também vão

funcionar oficinas de artesanato e

socioeducativas. Entre os atendidos

estão vítimas de violências física,

sexual, psicológica e negligência, além

dos que são afastados do convívio

familiar devido à aplicação de medida

de proteção e quem enfrenta situação

de rua, discriminação em decor-

rência da orientação sexual ou raça.

Os assistidos pelo Creas são

encaminhados pelo Ministério

Público, Judiciário, Delegacia de

Polícia, Disque 100 (que atende a

denúncia de abusos e maus-tratos),

Conselho Tutelar, Políticas Públicas

Intersetoriais ou chegam por meio

de denúncias feitas no Centro e

ainda demanda espontânea. O

endereço é Rua Araguaia, 150,

Balneário Remanso e o telefone

para informações, 2771-6409.

Na inauguração do Centro, foi servido um lanche para a comunidade
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VICE-PRESIDENTE

MISAIAS DA SILVA MACHADO

1º SECRETÁRIO
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2º SECRETÁRIO

ADEMIR MENDES DE  ANDRADE

ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE

ALEX CABRAL SILVA

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES

EDILSON GOMES RIBEIRO
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VEREADORESVEREADORESVEREADORESVEREADORESVEREADORES

C O N V I T E

A Secretaria Municipal de Administração da Prefei-

tura Municipal de Rio das Ostras, CONVIDA as

Empresas e os Profissionais Autônomos, para se

cadastrarem nesta Prefeitura, a fim de que possam

fornecer materiais  e ou / prestarem serviços, assim

como os cadastrados a atualizarem seu cadastro.

Relação de documentos necessários para o

CADASTRAMENTO:

FIRMAS:
1) Contrato Social e suas alterações

2) Cartão do CNPJ.

3) Inscrição Estadual e Municipal.

4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual

e Municipal).

5) Certidão de Dívida Ativa do Estado

6) Prova de regularidade relativa a seguridade so-

cial, demonstrando situação no cumprimento dos

encargos legais (INSS).

7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS).

8) Alvará de localização.

9) Balanço Patrimonial

10) Certidão de falência.

11) Certificado de Registro no CREA da Firma.

12) Certificado de Registro no CREA do Respon-

sável Técnico

13) Certificado de Registro na ANVISA

14) Declaração oficial da Comarca de sua Sede,

indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro

que controlam a distribuição de falências e concordatas.

PROFISSIONAL AUTÔNOMO:
1) Documento de Identidade.

2) Cartão de Autonomia.

3) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

4) Certidão Negativa de Débito Municipal.

5) Prova de regularidade relativa ao INSS (Registro).

OBS: Todas as cópias dos documentos acima

deverão estar autenticadas em cartório.

O FORMULÁRIO PARA CADASTRO
PODERÁ SER ADQUIRIDO NO:

Departamento de Licitação e

Contratos – DELCO

Rua Campo de Albacora, 75

Loteamento Atlântica

Rio das Ostras/RJ.

Telefones: (22) 2771-6311/ 2771-6404

ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário de Administração e Modernização da

Gestão Pública
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ATOS do EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 0820/2013

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$
700.000,00 (setecentos 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, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 895/2013(*)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando os Ofícios nº
065, 066, 067, 068 e 069/2013-SEMBES,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º -Designar, os conselheiros governamen-
tais e não governamentais abaixo relacionados,
para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente-CMDCA, gestão 2012/2014.

NÃO GOVERNAMENTAL
Entidade|Conselheiro(a)
CEPRO - Centro Cultural de Educação Popular de
Rio das Ostras|Titular|Guilhermina Luzia da
Rocha|Suplente|Rosilene do Carmo Macedo
Conceição
Fundação Joanna de Ângelis |Titular|Talita
Valente |Suplente|Márcia Soares Rocha
APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais|Titular|Débora Dutra Reis de Souza
|Suplente|Hugo Leonardo Neves Gomes
ADOTE - Grupo de Apoio à Adoção|Titular|Tânia
Mara Saldanha Pereira |Suplente|Zuleika Luiza
Monção Zanuzzio
Pastoral da Criança|Titular|Rosane Milena dos
Santos Baptista |Suplente|Patricia Ribeiro Miranda

GOVERNAMENTAL
SECRETARIAS|Conselheiro(a)
BEM-ESTAR SOCIAL|Titular|June Maria Silva
Ferreira |Suplente|Monique Senna Barreto Baraldini
PLANEJAMENTO|Titular|Flávio da Silva Poggian
|Suplente|Reinaldo de Oliveira Ferreira
EDUCAÇÃO|Titular|Dalva Fragoso Pinto
|Suplente|Lilia Cristina Miranda Rodrigues
ESPORTE E LAZER|Titular|Raphael Elbas Neri
de Thuin |Suplente|Ivone Freitas
SAÚDE|Titular|Ludmila Pires Martins Lima
|Suplente|Sandra Caldeira de Oliveira

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

ANEXO DO DECRETO Nº 0820/2013

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

3.3.90.39.00 - 0.1.50 500.000,00         

3.3.90.48.00 - 0.1.50 200.000,00         

3.3.90.39.00 - 0.1.50 700.000,00         

                                                                                                                                 

700.000,00 700.000,00

SECTI - Apoio à Formação Acadêmica

TOTAL

    02.19 - 19.573.0056.2.683

SECTI - Programa de Qualificação Profissional

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

DESPESA - FONTE

    02.19 - 19.573.0126.2.686

    02.19 - 19.573.0056.2.687

SECTI - Auxílio Qualificação

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

Gabinete do Prefeito, 19 de julho de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

(*) Republicada por incorreção na publicação do
Jornal Oficial do Município, Edição nº 644, de 19 a
25 de julho de 2013.

PORTARIA Nº 953/2013

Exoneração e Nomeação para Cargo em
Comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e consoante os Processos
Administrativos nºs 37037 e 38452/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a contar de 05/
07/2013, a servidora LUZIA DOS SANTOS
ANDRADE, mat. 12234-3, do Cargo em Comissão
de Assistente IV, símbolo CC7, da SEMBES, à
disposição da SEMFAZ.

Art. 2º - NOMEAR, a contar de 05/07/2013, a
servidora FERNANDA CAON CANCELA, CPF nº
078.309.666-64, para o Cargo em Comissão de
Assistente IV, símbolo CC7, da SEMBES, à
disposição da SEMFAZ.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 954/2013

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 40507/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, a contar de 01/08/2013, o
servidor ISAIAS FREIRE, matrícula nº 1953-4, da
Função Gratificada de Chefe de Divisão de
Fiscalização Sanitária, símbolo FG2, com lotação
na SEMUSA.

Art. 2º - DESIGNAR, a contar de 01/08/2013, a
servidora MARIA CHRISTINA SILVA VIANNA
DE SOUZA, matrícula nº 1953-4, para
desempenhar a Função Gratificada de Chefe de
Divisão de Fiscalização Sanitária, símbolo FG2,
com lotação na SEMUSA.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 955/2013

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 33736/2013,

Considerando que o VI Concurso Público de
Rio das Ostras foi integralmente anulado, através
do Decreto nº 762/2013;
Considerando que a secretaria de saúde, com
base no número insuficiente de funcionários
especializados para o cumprimento adequado das
atividades assistenciais, necessita continuar
implementando a prestação dos serviços de saúde,
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, e Atenção Básicas de Saúde,
não restando outra alternativa para os gestores e
técnicos das áreas, senão a incorporação de pessoal
especializado que é de relevância fundamental para
o desenvolvimento das ações propostas pelo
planejamento desta gestão municipal;
Considerando que é de responsabilidade da
Secretaria de Saúde continuar prestando
serviços de qualidade em todos os níveis;
Considerando ser a contratação temporária
necessária à instalação e ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais,
hipótese que permite a contratação temporária
de pessoal, sem afronta à Lei;
Considerando o Edital 07/2013 – SEMUSA,
publicado no Diário Oficial do Município Edição nº
642 de 05 a 11 de Julho de 2013;
 Considerando, finalmente, o princípio da
razoabilidade e da supremacia do interesse
público, amparado pela Constituição Federal,

R E S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, a contar da data desta
publicação, por até 12 (doze) meses, em caráter
emergencial, 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 desta Portaria, munidos da sua documentação
pessoal no original e cópias pertinentes para a
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assinatura do Contrato Administrativo de Trabalho.

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 955/2013

NOME|FUNÇÃO|CPF
Caroline Kameyo Fernandes Murakami|
Anestesiologista II|313.195.668-20
José Marcio Pereira Campbell| Anestesio-
logista II|789.977.637-68
Rafael Panaro Bassani Soares|Anestesio-
logista II| 089.151.857-65
Pablo Nogueira Linhares Marques Maga-
lhães|Cirurgião Geral II|055.152.397-25
Tereza Cristina Falcão Monteiro Torres|
Ginecologista Obstetra II|985.129.007-68
Antonio Jose Coelho dos Santos|Socorrista II|
069.939.807-03
Claudia Mendes Ramos Betencourt|
Socorrista II|014.247.547-55
Debora Sant’Ana Siqueira|Socorrista II|
120.109.987-07

ANEXO II DA PORTARIA Nº 955/2013

Cronograma de Apresentação
DATA
De 16/07/2013 a 19/07/2013|Médicos:
FUNÇÕES
Anestesiologista II
Cirurgião Geral II
Ginecologista Obstetra II
Socorrista II
DOCUMENTAÇÃO
- 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.

PORTARIA Nº 956/2013

Decreta a Prescrição do Processo Administrativo
e Extingue.

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

Considerando que, segundo o apurado nos
Autos do Processo Administrativo nº 34650/2008,
restou comprovada a PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva do Município, com base no que dispõe o
art. 120, alínea “b” da Lei nº 079/94;
Considerando o que dispõe a Lei nº. 079/94;

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - DECRETAR A PRESCRIÇÃO da

pretensão punitiva do Município com base no que
dispõe o art. 120, alínea “b” da Lei nº 079/94 e
EXTINGUIR o Processo Administrativo Disciplinar
nº. 34650/2008,

Art. 2º - ARQUIVAR o Processo Administrativo
Disciplinar nº 34650/2008, com posterior envio
ao DEGEP para medidas pertinentes de sua
competência.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 957/2013

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 40510/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, a contar da data desta
publicação, o servidor EDUARDO JORGE DOS
SANTOS, matrícula nº 8727-0, da Função
Gratificada de Assessor Técnico em Saúde,
símbolo FG1, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - DESIGNAR, a contar da data desta
publicação, o servidor EDUARDO JORGE DOS
SANTOS, matrícula nº 8727-0, para desempenhar
a Função Gratificada de Gerente de Unidade de
Saúde, Símbolo FG1, da SEMUSA.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 958/2013

Arquivamento de Inquérito Administrativo

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

Considerando que o servidor foi exonerado a
pedido em 18 de junho de 2012 pela Portaria nº
1237/2012;
Considerando o que dispõe a Lei nº. 079/94;

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - EXTINGUIR e ARQUIVAR o Processo
Administrativo nº 3666/2012 por perda de objeto,
com posterior envio ao DEGEP para as medidas
pertinentes de sua competência.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA 959/2013

Imputa pena disciplinar a servidor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS

OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições Legais:

Considerando que, segundo o apurado nos
Autos do Processo Administrativo nº 0875/2012,
o servidor JONSCICLEUDES OLIVEIRA SILVA,
motorista, matrícula nº 3155-0, transgrediu a
norma prevista no art.103, inciso XI da Lei
Complementar nº 079/94;
Considerando o que dispõe a Lei nº. 079/94;

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Imputar ao Servidor JONSCICLEUDES
OLIVEIRA SILVA, motorista, matrícula nº 3155-0
a PENA DE ADVERTÊNCIA VERBAL, com base no
disposto no art.103, incisos XI da Lei 079/94.

Art. 2º - EXTINGUIR e ARQUIVAR o Processo
Administrativo Disciplinar nº. 0875/2012, com
posterior envio ao DEGEP para as medidas
pertinentes de sua competência.

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

Gabinete do Prefeito, 02  de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 960/2013

Derroga Portaria, excluindo servidor e Contrata.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Processo
Administrativo nº 39845/2013,

R E S O L V E:

Art. 1º - Derrogar a Portaria 805/2013, dela
excluindo a cidadã FERNANDA DE ANDRADE
VÉSPER, CPF 009.114.427-28, contratado para
a Função de Técnico de Meio Ambiente, com
lotação na SEMAP.

Art. 2º - CONTRATAR, até 31/12/2013, em caráter
emergencial, a contar da data da publicação, a
cidadã YASMIN MARTINS, CPF 142.160.397-74,
para a Função de Técnico de Meio Ambiente, com
lotação na SEMAP, contemplada nas vagas já
oferecidas no Edital 04/2013 – SEMAP, publicado
no Jornal Oficial do Município de Rio das Ostras,
Edição nº 636, no dia 24 a 30/05/2013, conforme
consta do Processo Administrativo 16934/2013,
bem como da documentação lá acostada.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 961/2013

Designação de servidor para fiscalizar contrato.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e consoante o Memorando nº
656/2013-Gabinete;

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor RAFAEL
CARDOSO DE CARVALHO, matrícula 6635-4,
Assessor Técnico II, como Fiscal do Contrato nº
036/2013-, com a empresa Monica M.M.
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Secretaria de Administração e
Modernização da Gestão Pública

Nascimento Serviços de Buffet.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 962/2013

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,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo, a pedido, os
Contratos Temporários de Trabalho dos
Servidores relacionados no Anexo Único desta
Portaria, a contar das respectivas datas.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 962/2013

NOME|MATRICULA|CARGO|LOTAÇÃO|DATA DIS-
PENSA| PROC.ADM.
Rosangela de Albuquerque  Marciano
Fernandes Luiz|18182-0|Professor II-
Inglês|SEMED|01/08/2013|35926/2013
Carlos Monteiro Barbosa|16614-6|Guarda
Sanitário|SEMUSA|01/08/2013|40104/2013
Rosania Carvalho Piedade|17918-3|Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil|SEMED|01/08/2013|
40106/2013
Danielli Zulmira Sanabio de Almeida|18795-0|
Médico Socorrista II|SEMUSA|01/08/2013|40057/2013
Caren Pereira de Moura Moreira|16955-2|
Guarda Sanitário|SEMUSA|23/07/2013|39533/2013
Luciana Sampaio Morgado|17088-7|Guarda
Sanitário|SEMUSA|23/07/2013|39543/2013

PORTARIA Nº 963/2013

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,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo, os Contratos
Temporários de Trabalho dos Servidores
relacionados no Anexo Único desta Portaria, a
contar das respectivas datas, da SEMUSA.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 963/2013

NOME|MATRICULA|CARGO|DATA DISPEN-
SA|PROC. ADM.
Luiza Elizabeth de Paiva Carvalho|17573-0| Médico

Socorrista II|Data desta publicação|40584/2013
Fabrício Almeida de Moura|17472-6|Médico
Socorrista II|01/08/2013|40503/2013
Márcia Michelle Gill|18641-4|Médico Socorrista II|
01/08/2013|40503/2013

PORTARIA Nº 964/2013

Designação interina.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Memorando
nº 0617/2013-SETUR,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR a servidora VALÉRIA DE
CARVALHO PINHEIRO, matrícula 2288-8,
Subsecretária Municipal de Turismo, para
responder interinamente pela Secretaria
Municipal de Turismo,  durante o período de 07/
08/2013 a 26/08/2013.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 965/2013

Concessão de Abono Permanência.

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. 20 da Lei
Municipal nº 957/2005 e Orientação Normativa MPS/
SPS nº 02/2009, Abono de Permanência, a contar
de 08/01/2012, equivalente ao valor da contribuição
previdenciária, a servidora ELIANA BASTOS DA
ROCHA, matrícula nº 4.229-3, Administrador, lotada
na Secretaria Municipal de Fazenda, conforme o
Processo Administrativo nº 10045/2013.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 966/2013

Concessão de Abono Permanência.

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. 20 da
Lei Municipal nº 957/2005 e Orientação Normativa
MPS/SPS nº 02/2009, Abono de Permanência, a
contar de 20/09/2010, equivalente ao valor da
contribuição previdenciária, ao servidor ANTONIO
CARLOS LAVOURAS DOS REIS, matrícula nº
2.088-5, Agente Administrativo, lotado na
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, conforme o Processo Administrativo
nº 9944/2013.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 967/2013

Designação para responder interinamente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Processo
Administrativo nº 39962/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo
relacionados, para responder interinamente,
pelos respectivos Departamentos e Coordena-
doria, da SEMUSA.

PAULO MAURICIO DA COSTA, Matrícula 9139-1,
Médico Socorrista II, respondendo interinamente
pelo Departamento Técnico do Pronto Socorro
Municipal.
EDERVAL JOSE LOPES FREIRE, Matrícula 3652-8,
Médico Anestesiologista, respondendo interina-
mente pelo Departamento Técnico do Hospital
Municipal.
PAULO ARTUR DE LEMOS PRAZERES, Matrícula
8448-4, Médico Anestesiologista, respondendo
interinamente pela Coordenadoria Hospitalar.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 968/2013

Concede Licença para acompanhamento por
motivo de doença.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e conforme o Processo
Administrativo nº 35650/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença para
acompanhamento por motivo de doença, pelo
período de 14(quatorze) dias, a contar de 24/06/
2013, a servidora FATIMA CRISTINA DA SILVA
BARRETO GOMES, Professor I, mat. 9459-5,
lotado na SEMED, nos termos do Art. 74 da Lei
Municipal nº 079/94.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 969/2013

Concede Licença Prêmio.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e consoante o Processo
Administrativo nº 40454/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, aos
Servidores relacionados no Anexo Único desta
portaria.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 969/2013

SERVIDOR|MATR.|CARGO|LOTAÇÃO|PERÍODO
AQUISITIVO|USUFRUIR
VERONICA DA SILVA FRANCELINO|7283-4|
Assistente Social|SEMUSA|2005/2010|09/09/2013
A 08/11/2013
DENISE DOS SANTOS VIEIRA|6832-2|Auxiliar de
Enfermagem|SEMUSA|2004/2009|01/10/2013 A
31/10/2013
ANA PAULA POGGIAN SILVA|2594-1|Professor I|
SEMED|2008/2013|07/09/2013 A 06/12/2013

PORTARIA Nº 970/2013

Concede Licença para acompanhamento por
motivo de doença.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e conforme o Processo
Administrativo nº 36773/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença para acompanhamento
por motivo de doença, pelo período de 60(sessenta)
dias, a contar de 01/07/2013, a servidora CRISTIANE
COSTA DE LIMA, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil,
mat. 9698-9, lotada na SEMED, nos termos do Art. 74
da Lei Municipal nº 079/94.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 971/2013

Interrupção de Licença sem Vencimentos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - INTERROMPER, a pedido, a contar de
15/07/2013, a Licença sem Vencimentos,
concedida ao servidor HUMBERTO MENEZES

PAES, Guarda Municipal, mat. 6621-4, conforme
o Processo Administrativo nº 37853/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 972/2013

Permuta de servidores.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO deste
Município, a contar da data desta publicação, a
servidora GRACIELI CARVALHO GOMES,
Professor II, matrícula n°. 19640, oriunda do
Município de Campos dos Goytacazes/RJ, em
regime de PERMUTA com a servidora municipal
VIRGÍNIA RIBEIRO PESSANHA, Professor I,
matrícula n°. 7238-9, lotada na SEMED, conforme
Processo Administrativo nº. 40257/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 973/2013

Permuta de servidores.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO deste
Município, a contar da data desta publicação, a
servidora REGINA ALICE SOARES GOMES,
Professor I, matrícula n°. 04645, oriunda do
Município de Itaperuna/RJ, em regime de
PERMUTA com a servidora municipal PRISCILA
OLIVEIRA VERDAM, Professor I, matrícula n°.
9287-8, lotada na SEMED, conforme Processo
Administrativo nº. 38732/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 974/2013

Concede Licença Prêmio.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-

TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de delegação de competência
nº 745/2013 e consoante os Processos
Administrativos nºs 38833 e 38304/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, aos
Servidores relacionados no Anexo Único desta
portaria.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 974/2013

SERVIDOR|MATR.|CARGO|LOTAÇÃO|PERÍODO
AQUISITIVO|USUFRUIR
ANA PAULA FERREIRA CARNEIRO KARABA-
CHIAN|3901-2|Agente
Administrativo|SECPLAN|2006/2011|07/08/2013 a
06/09/2013
LUCIANA SILVEIRA SÁ|11206-2|Agente
Administrativo|SEMUSA|2008/2013|02/09/2013 a
01/12/2013

PORTARIA Nº 975/2013

Prorrogação de Licença Maternidade.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência 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, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 975/2013

NOME / MATRÍCULA|CARGO|DATA PRORROGA-
ÇÃO| PROC. ADM
Shirlei Mara Salcedes Coutinho/3095-3 e
4176-9|Professor I|23/07/2013|39427/2013
Eliete da Silva Monteiro/17393-2| Cozinheiro|
01/08/2013|38351/2013
Shirley Jose de Romão Dias Santiago/4426-1|
Professor I|02/08/2013|38759/2013
Alessandra da Costa Bastos/4682-5 e 8476-0|
Professor I|02/08/2013|37739/2013
Cinthya Correa Soares/8404-2|Médico
Pediatra|02/08/2013|39208/2013

PORTARIA Nº 976/2013

Prorroga Licença para acompanhar cônjuge ou
companheiro.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
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PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - PRORROGAR Licença para acompanhar
cônjuge ou companheiro, pelo período de 12(doze)
meses, a contar de 11/07/2013, à servidora
WANESSA LEITE DE SÁ GONZALEZ, Médico
Clinico Geral, matrícula 6405-0, lotada na SEMUSA,
nos termos do Art. 75 da Lei Municipal nº 079/94,
conforme o Processo Administrativo nº 35717/2013.

Art. 2º - Determinar que o servidor licenciado
cumpra o previsto no Parágrafo Único do Art. 75,
da Lei Municipal 079/1994.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 977/2013

Permuta de servidores.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO deste
Município, da data desta publicação, a servidora
LÍVIA GAGO DE CARVALHO FREITAS, Professor
A II-F, matrícula n°. 23225, oriunda do Município
de Macaé, em regime de PERMUTA com a
servidora municipal LUNARA CRISTINA DOS
SANTOS NASCIMENTO RANGEL, Professor I,
matrícula n°. 8812-9, lotada na SEMED, conforme
Processo Administrativo nº. 35111/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 978/2013

Instaura Sindicância Administrativa Disciplinar.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa, a
fim de apurar no Processo Administrativo nº
21790/2012, a responsabilidade por uma suposta
violação aos preceitos do Estatuto dos Servidores
Municipais, Lei nº 079/94.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância
e Inquérito Administrativo terá prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogável por igual período, a
critério da Procuradoria Geral do Município, para

concluir o Processo.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 979/2013

Concede Férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e considerando o
Processo Administrativo nº 40617/2013,

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, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 979/2013

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO
AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Antonio Carlos Rocha Batista|Motorista|3078-
3|2011/2012|01/08 a 30/08/2013
Carlos Magno da S. Rodrigues|Guarda
Sanitario|9597-4|2012/2013|01/08 a 30/08/2013
Claudio Etienne M. de Oliveira|Membro
CPL|3865-2|2012/2013|01/09 a 30/09/2013
Giordania Gomes Campos|Medico Otorrinola-
ringologista|6611-7|2011/2012|01/08 a 30/08/2013
Gladson de Siqueira|Auxiliar Adminis-
trativo|4023-1|2011/2012|02/08 a 31/08/2013
Heverton Pereira Pessoa|Motorista|10103-6|
2011/2012|01/08 a 30/08/2013
Jana Freitas Esteves|Auxiliar Administrativo|
11233-0|2011/2012|01/08 a 30/08/2013
Lia Marcia de Souza dos Santos|Auxiliar de
Enfermagem|1923-2|2012/2013|01/08 a 30/08/2013
Luzia Irene Canuto da Silva|Auxiliar de
Enfermagem|10256-3|2011/2012|02/08 a 31/08/2013
Renata Soares Goncalves|Membro da
Comissão de Avaliação|3235-2|2012/2013|01/08
a 30/08/2013
Sonia Maria Pereira Tojal|Merendeira |4947-6|
2012/2013|12/08 a 18/08/2013

PORTARIA Nº 980/2013

Cancelamento de Férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - CANCELAR as férias do servidor referido
no Anexo Único desta Portaria, concedida através

da Portaria ali mencionada.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 980/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA
DIAS| NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO
AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Processo 38935/2013 Portaria nº 905/2013
30 dias|Jorge Luiz Rodrigues|Auxiliar de
Serviços Gerais|10914-2|2012/2013|01/08 a 30/
08/2013

PORTARIA Nº 981/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo
Disciplinar a fim de apurar fatos, objeto do
Processo Administrativo nº 37551/2013.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância
e Inquérito Administrativo terá o prazo de
60(sessenta) dias, prorrogável por igual período,
a critério da Secretaria Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública, para a
conclusão dos trabalhos.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 982/2013

Concede Licença prêmio.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e consoante o
Processo Administrativo nº 40186/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença prêmio, aos Servidores
relacionados no Anexo Único desta portaria.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 982/2013
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MAT.|SERVIDOR|CARGO|LOTAÇÃO|PERÍODO
AQUISITIVO|USUFRUIR
1974-7|ANGELA LEITE DOS REIS|MÉDICO
CARDIOLOGISTA|SEMUSA|2008/2013|01/09/2013
A 30/09/2013
7293-1|FERNANDA SOUZA SANTOS|
ENFERMEIRO II| SEMUSA|2005/2010|01/08/2013 A
31/08/2013
6875-6|GABRIELLA BISPO DE SOUZA|AUX. DE
ENFERMAGEM|SEMUSA|2004/2009|01/08/2013 A
31/10/2013
2150-4|MARIA DA GLORIA DOS SANTOS S.
GOMES|AUX. DE SERVIÇOS GERAIS|SEMUSA|
2008/2013|01/08/2013 A 31/08/2013
3715-0|MARIA LOPES NUNES|AUX. DE
SERVIÇOS GERAIS|SEMUSA|2006/2011|01/08/
2013 A 31/08/2013
6688-5|ROSANGELA RIBEIRO RIEGER|AUX. DE
ENFERMAGEM|SEMUSA|2004/2009|01/09/2013 A
30/09/2013
6809-8|SIMONE ALVES CARVALHO DE
FARIA|AUX. DE ENFERMAGEM|SEMUSA|2004/
2009|01/08/2013 A 30/09/2013
6056-9|TATIANA PINHEIRO DE MACEDO|
ODONTÓLOGO|SEMUSA|2004/2009|28/08/2013 A
27/11/2013
6242-1|MARCELLE TAVARES SANTA ROSA|
PROFESSOR I|SEMED|2004/2009|15/08/2013 A 15/
09/2013
2481-3|MAGNEIDE BOM HEGGDORNE|PROF. II -
MATEMÁTICA|SEMED|2008/2013|01/08/2013 A 31/
10/2013

PORTARIA Nº 983/2013

Revoga Portaria.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013 e conforme o Processo
Administrativo nº 38651/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 648/2013,
publicada no Jornal Oficial do Município de 24 a
30 de maio de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar
de 29/07/2013.

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 984/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo
Disciplinar a fim de apurar fatos, objeto do
Processo Administrativo nº 39256/2013.

Art. 2º - Suspensão preventiva de 30(trinta) dias
a contar de 05/07/2013, ao Servidor Felipe
Sampaio Carneiro, Professor II-Geografia,
matrícula 9760-8, com base no disposto no
art.123, da Lei 079/94.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Sindicância
e Inquérito Administrativo terá o prazo de
60(sessenta) dias, prorrogável por igual período,
a critério da Secretaria Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública, para a
conclusão dos trabalhos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 985/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o Decreto de delegação de
competência nº 745/2013,

Considerando a 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 por Progressão Horizontal,
na Tabela de vencimentos da Lei Municipal nº
1584/2011, referente aos cargos efetivos
ocupados no Município de Rio das Ostras, os
servidores relacionados no anexo único desta
portaria, conforme o Processo Administrativo nº
40261/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 985/2013

Matrícula|Nome|Cargo|Data de Admissão|Faixa
221-6|Crozely Correia dos Santos|Ag Serv
Gerais - CAS|03/07/1989|9
222-4|Erci de Souza Freitas Ribeiro|Ag Serv
Gerais - CAS|03/07/1989|9
224-0|Ivete Silva de Souza|Ag Serv Gerais -
CAS|03/07/1989|9
227-5|Marilda Alves Camara|Ag Serv Gerais -
CAS|03/07/1989|9
225-9|Marlene Teixeira de Paula|Aux.
Administrativo - CAS|02/07/1989|9
216-0|Rosa Maria Lima Medeiro|Ag Serv
Gerais - CAS|02/05/1989|9
313-1|Loides Lopes Ferreira|Ag Serv Gerais
- CAS|04/05/1992|8
2729-4|Carlos Rogerio Lopes|Medico
Veterinario|08/07/1998|6
2725-1|Elisangela Soares da Silva|Aux.
Servicos Gerais|01/07/1998|6
2733-2|Valeria Silva de Oliveira|Auxiliar
Administrativo|13/07/1998|6
3981-0|Ana Lucia Lino da Silva Lima|Auxiliar
Administrativo|30/07/2001|5
3974-8|Angela Maria do R Sardinha|Auxiliar
Administrativo|19/07/2001|5
3966-7|Claudia Marcia Fatima Firmo|Tecnico
de Laboratorio|12/07/2001|5
3828-8|Daniele de Fatima Barreto|Agente
Administrativo|28/03/2001|5
3970-5|Eliandro de Oliveira Rocha|Agente

Administrativo|16/07/2001|5
3985-3|Ilza Tatagiba|Aux. Enfermagem|31/07/2001|5
3980-2|Joelma Guimaraes|Telefonista|30/07/
2001|5
3972-1|Joice Pereira Correa|Aux. Servicos
Gerais|16/07/2001|5
3979-9|Jorge Wilson C de Jesus|Motorista|25/
07/2001|5
3978-0|Karlo Andrey Braz|Motorista|25/07/
2001|5
3976-4|Marcia Cardoso da Silva|Auxiliar
Administrativo|20/07/2001|5
3959-4|Marilene Viana Gomes de Souza|Aux.
Servicos Gerais|11/07/2001|5
3962-4|Mario Tadeu Carneiro Fachardo|Med.
Otorrinolaringologis|11/07/2001|5
3968-3|Paulo Cesar dos Santos Souza|
Agente Administrativo|13/07/2001|5
3975-6|Paulo Roberto de Souza|Motorista|20/
07/2001|5
3977-2|Rosimarcia P dos S Camacho|Auxiliar
Administrativo|25/07/2001|5
3983-7|Simone Camara Ribeiro|Agente
Administrativo|30/07/2001|5
6599-4|Adnamar Ribeiro da Silva|Guarda
Municipal|16/07/2004|4
6547-1|Adriana Pereira de Figueiredo|Guarda
Municipal|08/07/2004|4
6604-4|Alex da Silva Soares|Guarda Municipal|
16/07/2004|4
6558-7|Alex Viana Rodrigues|Guarda Municipal|
13/07/2004|4
6540-4|Alisson Cosali Costa|Auxiliar Adminis-
trativo|07/07/2004|4
6553-6|Ana Cristina Cruz Jacinto|Aux.
Enfermagem|12/07/2004|4
6638-9|Bruno da Silva Doutor|Motorista|27/07/
2004|4
6559-5|Carlos Alberto de S Oliveira|Guarda
Municipal|13/07/2004|4
6578-1|Carlos Octavio S. Figueiredo|
Farmaceutico| 15/07/2004|4
6579-0|Cristiane Lima das Neves|Telefonista|
15/07/2004|4
6628-1|Cristiano Almeida Ribeiro|Agente
Administrativo|23/07/2004|4
6625-7|Cristina Barbosa de Souza|Auxiliar
Administrativo|22/07/2004|4
6660-5|Cristina Maria da Costa Lopes|Agente
Administrativo|30/07/2004|4
6654-0|Diana Alves de O do Nascimento|
Guarda Municipal|30/07/2004|4
6609-5|Dilson Vasques de Carvalho|Tecnico
de Aparelho Gessa|20/07/2004|4
6541-2|Edson Leite da Silva|Auxiliar
Administrativo|07/07/2004|4
6637-0|Eduardo Carvalho da Silva|Guarda
Municipal|27/07/2004|4
6591-9|Eliane Oliveira Martins|Auxiliar
Administrativo|26/07/2004|4
6560-9|Elias Gomes Barreto|Guarda Municipal|
13/07/2004|4
6555-2|Fabricio Silva Werneck|Aux.
Enfermagem| 12/07/2004|4
6620-6|Fatima Goncalves Cordeiro|Agente
Administrativo|21/07/2004|4
6542-0|Fernanda de Lima F Silva|Auxiliar
Administrativo|07/07/2004|4
6650-8|Fernando Viana Goncalves|Motorista|
29/07/2004|4
6641-9|Genecy Gomes de Meneses|Guarda
Municipal|27/07/2004|4
6571-4|Geneos Vidal da Silva|Guarda
Municipal|14/07/2004|4
4686-8|Geraldo Fernandes Tavares|Agente
Administrativo|02/09/2003|4
6611-7|Giordania Gomes Campos|Med.
Otorrinolaringologis|20/07/2004|4
6535-8|Herbert Rafael C de Oliveira|Guarda
Municipal|06/07/2004|4
6561-7|Ivanaldo Soares da Silva|Motorista|13/
07/2004|4
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6651-6|Jorge Luiz de Sant Anna|Motorista|29/07/2004|4
6618-4|Jose Renato Azevedo de Souza| Guarda
Municipal|21/07/2004|4
6645-1|Juliano Vieira de Salles|Medico Clinico Geral|28/
07/2004|4
6543-9|Kilson Franca Pereira|Guarda Municipal|08/07/
2004|4
6556-0|Kleber Jose Ribeiro de Leao|Guarda Muni-
cipal|12/07/2004|4
6636-2|Landri Siqueira dos Santos| Motorista|27/07/
2004|4
6562-5|Leandro Teixeira Duarte|Medico Pediatra II|13/
07/2004|4
6536-6|Leila C. P. Da G. N. Lunguinho|Guarda
Municipal|06/07/2004|4
6652-4|Leonardo Gomes Correa|Agente Tributario|30/
07/2004|4
6583-8|Leonardo Silva Fernandes|Guarda Municipal|15/
07/2004|4
6619-2|Leonardo Souza da Silva|Guarda Municipal|21/
07/2004|4
6596-0|Leu Lima Leandro|Guarda Sanitario|16/07/
2004|4
6564-1|Luciana Carvalho Viana|Auxiliar Adminis-
trativo|13/07/2004|4
6656-7|Luciano Leyendecker Rocha|Medico Cirurgiao
Geral II|30/07/2004|4
6584-6|Marcelo Marsico da Silva|Guarda Municipal|15/
07/2004|4
6616-8|Marcos Henrique da Silva|Topografo| 21/07/
2004|4
6597-8|Maria Alice Bustamante Soares|Med. Ginec
Obstetra|16/07/2004|4
6565-0|Maria de Lourdes do N Vitorino|Fiscal de
Obras e Postura|13/07/2004|4
6576-5|Maria do Rosario C de Carvalho|Aux.
Enfermagem|14/07/2004|4
6551-0|Mariangela de Bodt Pereira|Medico Socorrista
II|09/07/2004|4
6631-1|Mario Luis Gomes de Almeida|Medico Socorrista
II|23/07/2004|4
6085-2|Mario Roberto F S Linhares|Medico Vete-
rinario|12/04/2004|4
6610-9|Marise Vieira Eiras|Medico Socorrista II|20/07/
2004|4
6530-7|Monique Santos Sodre|Auxiliar Adminis-
trativo|05/07/2004|4
6615-0|Nery Onofre Rodrigues|Auxiliar Adminis-
trativo|21/07/2004|4
6585-4|Paulo Reinaldo da C Porfirio|Guarda Muni-
cipal|15/07/2004|4
6635-4|Rafael Cardoso de Carvalho|Auxiliar
Administrativo|23/07/2004|4
6567-6|Rafael S. Da Fonseca Ferreira| Farma-
ceutico|13/07/2004|4
6629-0|Renato Barros da Silva|Motorista|23/07/2004|4
6659-1|Ricardo Simon Naifeld|Guarda Municipal|30/07/
2004|4
6538-2|Roberta Lemos Moreira|Auxiliar Adminis-
trativo|06/07/2004|4
6603-6|Robson Lourenco dos Santos|Guarda
Municipal|16/07/2004|4
6568-4|Rogerio Luiz Fleith|Guarda Municipal| 13/07/
2004|4
6623-0|Rogerio Pontes Fraga|Medico Ortopedista|22/
07/2004|4
6600-1|Romilson Eber Souza Santos|Guarda
Municipal|16/07/2004|4
6627-3|Ronilson Theodoro Brandao|Guarda
Municipal|22/07/2004|4
6586-2|Sergio Carlos Lanes Viana|Guarda Municipal|15/
07/2004|4
6605-2|Solange Santos do Nascimento|Aux.
Enfermagem|19/07/2004|4
6632-0|Valeria Pinheiro Cardoso|Auxiliar
Administrativo|23/07/2004|4
6646-0|Veronica Maria Xavier Noblat|Auxiliar
Administrativo|28/07/2004|4
9847-7|Alexandre Azevedo Gaiao|Eletricista de
Automoveis|13/07/2010|2
9828-0|Aline Rodrigues de Abreu|Auxiliar
Administrativo|05/07/2010|2
9857-4|Ana Maria dos Santos Silva|Aux.
Enfermagem|15/07/2010|2
9829-9|Ana P. P. De Souza Mateus|Auxiliar
Administrativo|12/07/2010|2
9844-2|Ananias Class Figueiredo|Guarda Municipal|07/
07/2010|2
9887-6|Andrea V. Da Fonseca Campos| Auxiliar
Creche|27/07/2010|2
9849-3|Beatriz Barreto Nazario|Atend Cons.
Dentario|06/07/2010|2
9840-0|Daniele de Souza Barros Silva| Assistente
Social|13/07/2010|2

9843-4|Eni de Souza Dias|Monitor de Abrigo|26/07/
2010|2
9796-9|Erica de Oliveira G. De Lima|Tecnico em
Enfermagem|05/07/2010|2
9786-1|Fernando Jose de O Peixoto| Contador|06/07/
2010|2
9856-6|Francisco A. Sobral Barreto Jr| Motorista| 19/
07/2010|2
9852-3|Francislene dos S. Casemiro|Aux.
Enfermagem|05/07/2010|2
9863-9|Hilda de Oliveira Ferreira|Guarda Sanitario|05/
07/2010|2
9858-2|Joao Antonio Amparo de Brito| Motorista|26/
07/2010|2
9855-8|Joao Francisco Lourenco|Motorista|28/07/
2010|2
9859-0|Josafa Bezerra Santos|Motorista|06/07/2010|2
9865-5|Lilia Albuquerque Ribeiro|Tecnico em
Enfermagem|23/07/2010|2
9808-6|Marcela F. Barbosa Pedroso|Auxiliar
Administrativo|28/07/2010|2
9854-0|Marcio Dias da Silva|Motorista|16/07/2010|2
9850-7|Maria da Gloria Braz da Silva|Aux.
Enfermagem|05/07/2010|2
9882-5|Maria do Carmo Alves de Lemos| Med.
Anestesiologista II|13/07/2010|2
9848-5|Marilene Emilia Cesar Mendonca|Tec. Higiene
Dental|22/07/2010|2
9853-1|Marta Regina de Souza|Aux. Enfermagem|01/
07/2010|2
9841-8|Mirella Barreto Sampaio|Assistente Social|19/
07/2010|2
9884-1|Monique de Almeida Beck|Aux. Servicos
Gerais|26/07/2010|2
9879-5|Nancy Clemente Marques|Med. Anestesiologista
II|19/07/2010|2
9785-3|Paulo Sergio Roma Junior|Tecnico em
Contabilidade|06/07/2010|2
9832-9|Paulo V. P. Ayres da Silva|Auxiliar
Administrativo|13/07/2010|2
9830-2|Rafael C. C. Monteiro Ramalho|Auxiliar
Administrativo|21/07/2010|2
9827-2|Ricardo A. Lima de Carvalho|Auxiliar
Administrativo|27/07/2010|2
9798-5|Rosangela A. Da S. Cristovao|Tecnico em
Enfermagem|05/07/2010|2
9880-9|Tania Regina Santos Haberfeld|Medico
Neurocirurgiao II|15/07/2010|2
9833-7|Ticiane de Souza da Silva|Auxiliar
Administrativo|06/07/2010|2
9851-5|Vania S. Cesar Leite Peres|Aux. Enfer-
magem|05/07/2010|2
9797-7|Veronica Pereira L. Dos Santos| Tecnico em
Enfermagem|05/07/2010|2
9881-7|Victhor Barreto Nametala|Med. Anestesiologista
II|13/07/2010|2
4461-0|Paloma Carlos de Castro|Agente Adminis-
trativo|14/02/2003|4
6546-3|Taty Cristina Cardoso Machado| Medico
Veterinario|07/07/2004|4
4461-0|Paloma Carlos de Castro|Agente Adminis-
trativo|14/02/2003|4
6546-3|Taty Cristina Cardoso Machado| Medico
Veterinario|07/07/2004|4

PORTARIA Nº 986/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar

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

Considerando que, segundo o apurado nos Autos do
Processo Administrativo nº 354/2013, restou configurado,
em tese, a prática de conduta tipificada nos artigos 103,
incisos IV e 114, inciso VII da Lei 079/1994.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar, a
fim de apurar no processo 354/2013, a responsabilidade
da servidora Monique Almeida Bezerra, Fiscal do Meio
Ambiente, matrícula nº 6057-7, por violação, em tese,
de conduta tipificada nos artigos 103, incisos IV e 114,
inciso VII do Estatuto dos Servidores Municipais - Lei
079/2011.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância e
Inquérito Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período, a critério da Secretária de
Administração e Modernização da Gestão Pública, para
concluir o processo.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 987/2013

Concede Licença sem vencimentos.

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

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença sem vencimentos, pelo
período de 01 (um) ano, a contar de 15/07/2013, ao
servidor FELIPE AUGUSTO DE GOES DOS SANTOS
MELO, Agente Administrativo, matrícula 3483-5, lotado
na SEMAD à disposição da PROGEM, conforme o
Processo Administrativo nº34869/2013.

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

SEMAD, 02 de agosto de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 988/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar

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

Considerando que, segundo o apurado nos Autos do
Processo Administrativo nº 25085/2012, restou
configurada, em tese, a prática de conduta ilícita.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar, a
fim de apurar no processo nº 25085/2012, a
responsabilidade de servidor, por violação, em tese, de
tipificada no artigo 103, incisos I, II e IV do Estatuto dos
Servidores Municipais, Lei 079/2011.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância e
Inquérito Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período, a critério da Secretária de
Administração e Modernização da Gestão Pública, para
concluir o processo.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 989/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar

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

Considerando que, segundo o apurado nos Autos do
Processo Administrativo nº 27358/2012, restou
configurada, em tese, a prática de conduta funcional ilícita.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar, a
fim de apurar no processo 27358/2012, a responsabilidade
de servidor, por violação, em tese, de conduta tipificada
nos artigos 103, incisos V e XI, e 104, inciso XVI do
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Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 079/2011.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância e
Inquérito Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período, a critério da Secretária de
Administração e Modernização da Gestão Pública, para
concluir o processo.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 990/2013

Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar.

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

Considerando que, segundo o apurado nos Autos do
Processo Administrativo nº 35447/2012 e apensos 35903/
2012, 34934/2012 e 35345/2012, restou configurada, em
tese, a prática de conduta funcional ilícita.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar, a
fim de apurar no processo 35447/2012 e apensos 35903/
2012, 34934/2012 e 35345/2012, a responsabilidade de
servidor, por violação, em tese, de conduta tipificada no
artigo 103, inciso IV, V e XI do Estatuto dos Servidores
Municipais, Lei 079/2011.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância e
Inquérito Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período, a critério da Secretária de
Administração e Modernização da Gestão Pública, para
concluir o processo.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 991/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 22223/2011 e
seu apenso 34380/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°22223/2011 e seu apenso 34380/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 992/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Decreto de delegação

de competência nº 745/2013,

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 24357/2010;

R E S O L V E :

Art. 1º  – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°24327/2010.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 993/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 24305/2010 e
seu apenso 28994/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°24305/2010 e seu apenso 28994/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 994/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 10576/2011 e
seu apenso 9304/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°10576/2011 e seu apenso 9304/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 995/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 18796/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°18796/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 996/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 18796/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°18796/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública

PORTARIA Nº 997/2013

Prorrogação de prazo de Inquérito Administrativo.

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

Considerando a solicitação da Comissão Permanente
de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos - CPSIA -
nos Autos do Processo Administrativo nº. 2176/2011;

R E S O L V E :

Art. 1º – Prorrogar por 60 (sessenta dias), o prazo para
conclusão do Inquérito Administrativo, objeto do Processo
Administrativo n°2176/2011.

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

SEMAD, 02 de agosto  de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública



11 Rio das Ostras - Edição nº 646 de 02 a 08 de Agosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 055/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2710/2013
PREGÃO: 016/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Ostramar Escola de Esporte Ltda.
ASSINADO: 29/07/2013
OBJETO: O Projeto Escola do Mar, para atender aos
munícipes a partir de 07 anos de idade, na praia do centro.
VALOR: R$ 146.007,12
· Programa de Trabalho: 27.812.0089.2.538
· Elemento de Despesa: 31.90.34 – 0.1.00 (Ordinário)
· Nota de Empenho: 1861/2013
· Emitida em 24/07/2013
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e
suas posteriores alterações, Lei complementar nº 123,
de 14/12/2006, pela Lei nº 11488/2007, art.34, e Decreto
Municipal n º 060/2006.

CONTRATO Nº 056/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 33299/2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22735/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa LICIT.
Com – Distribuidora e Comércio Ltda - Me
ASSINADO: 29/07/2013
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.
· Programa de Trabalho nº 04.122.0001.2.151
· Elemento da Despesa nº 3.3.90.30.00-0.1-50 (Royalties)
· Nota de Empenho nº 1758/2013
· Emitida em 28/06/2013
· Valor R$ 4.910,00

CONTRATO Nº 057/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 1753/
2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38768/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Auto
Posto Campomar Ltda
ASSINADO: 31/07/2013
OBJETO: aquisição de combustível (gasolina, diesel,
diesel s10, álcool e gnv) para abastecimento da Frota de
Veículos Oficiais 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
· Programa de Trabalho no 04.122.0001.2.275
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.04 (Royalties)
· Combustível: gasolina – 102.000 litros — diesel – 14.500
litros – gnv 500 m3 – álcool – 5.000 litros
· Através da Nota de Empenho nº 2089/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 368.683,00 (trezentos e sessenta e oito mil,
seiscentos e oitenta e três reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
· Programa de Trabalho no 10.302.0048.2.823
· Elemento de Despesa no 33.90.30.00-0.2.42 (SUS)
· combustível: gasolina – 51.500 litros — diesel – 19.500
-  litros  diesel s10 – 5.000 – álcool – 1.000 litros
· Através da Nota de Empenho nº 0775/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 223.491,00 (duzentos e vinte e três mil,
quatrocentos e noventa e um reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
· Programa de Trabalho no 12.122.0003.2.634
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.04 (Royalties)
· Combustível: gasolina – 6.000
· Através da Nota de Empenho nº 2090/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 18.834,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e
quatro reais).

· Programa de Trabalho no 12.122.0003.2.634
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.04 (Royalties)
· Combustível: álcool – 1.000 litros
· Através da Nota de Empenho nº 2091/2013

· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 2.557,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e
sete reais).

· Programa de Trabalho no 12.122.0003.2.634
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.04 (Royalties)
· Combustível: diesel – 10.748
· Através da Nota de Empenho nº 2092/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 25.784,45 (vinte e cinco mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

· Programa de Trabalho no 12.361.0004.2.625
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.21 (PNATE)
· Combustível: diesel – 4.318
· Através da Nota de Empenho nº 2093/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 10.358,88 (dez mil, trezentos e cinquenta e
oito reais e oitenta e oito centavos).

· Programa de Trabalho no 12.365.0004.2.625
· Elemento de Despesa no 3.3.90.30.00-0.1.21 (PNATE)
· Combustível: diesel – 1.934
· Através da Nota de Empenho nº 2094/2013
· Emitido em 30/07/2013
· Valor de R$ 4.639,67 (quatro mil, seiscentos e trinta e
nove reais e sessenta e sete centavos).

CONTRATO Nº 058/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8258/2013
PREGÃO: 024/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa E.
Valentim Batista Rações M.E.
ASSINADO: 31/07/2013
OBJETO: Aquisição de garrafão plástico para água mineral,
em conformidade com o disposto no artigo 5º da Portaria
nº 387 de 19 de setembro de 2008, do Departamento
Nacional de Produção Mineral, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
VALOR: R$ 6.605,00

· Programa de Trabalho: 04.122.0001.2.151
· Elemento de Despesa: 33.90.30 – 0.1.50
· Nota de Empenho: 1862/2013
· Emitida em 24/07/2013
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e
suas posteriores alterações, Lei complementar nº 123,
de 14/12/2006, pela Lei nº 11488/2007, art.34, e Decreto
Municipal n º 060/2006.

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 151/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 27410/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32914/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Lubru
Construções Ltda
OBJETO:Suspenso por 90 (noventa) dias, contatos a
partir da data da publicação da Ordem de Serviço nº 004-
SEMOB, a construção de Escola padrão de Ensino
Fundamental, situada na Estrada Califórnia (área 01) s/
nº - Loteamento Village Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fulcro n § 3º da Cláusula Quinta
c/c artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

NOTIFICAÇÃO

O Departamento de Licitações e Contratos notifica a
Sra. Marcia Cristina Ramos Fereira SANTONI, a
comparecer no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas,
contados a partir da presente publicação, para
formalização do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 255/
2008, visando a continuidade da locação do imóvel não
residencial, situado na Rua dos Cravos, nº 07 (antiga
Rua 16) – Residencial Praia Âncora – Rio das Ostras/
RJ, destinado a sediar a Projeto “Creches Sociais”, que
tem como objetivo o atendimento às famílias com
crianças na faixa etária de 01 (um) ano e  6 (seis) anos
incompletos a fim de viabilizar o acesso de seus
responsáveis ao mercado de trabalho ou à educação.
O Departamento de Licitação e Contrato fica situado na
Rua Campo de Albacora, nº 75 – Loteamento Atlântica -
Rio das Ostras/RJ. Maiores informações: (22) 2771-6404

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 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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
de 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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
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,
confeccionadaem 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 -
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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
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
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.
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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 botão
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
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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
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:
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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
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
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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
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.
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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,
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
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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 aproximadamente 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
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
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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/
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.



29 Rio das Ostras - Edição nº 646 de 02 a 08 de Agosto de 2013

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 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
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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
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
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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
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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Turismo
OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de engenharia em locação;
montagem, desmontagem e operação de: sistemas de
som amplificado, iluminação, efeitos especiais, geradores,
palcos, cercamentos, camarins, banheiros químicos, tendas
e arquibancadas, para atender a estrutura operacional dos
Eventos que serão realizados neste Município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
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8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: PRO – III Comércio e Serviços Ltda - Me
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
LOTE 01
1\Som  processado com 1 mesa digital  32 canais c/ 8
auxiliares e 2 stereos, 1 equalizador 31 bandas stereo, 1
aparelho de cd, 24 caixa processadas com alto falante de
4" 500 wats e drive, 8 caixa processada com alto falante
de 12" 500 wats, 8 monitores 400 wats, 4 amplicadores de
800 wats, back line - 3 amplicadores para instrumentos
150 wats cada, 1 bateria com bumbo 22" ton i 08"; t ii 10";
t iii 12", 1 surdo 14" caixa, 3 estante de prato, 1 estante de
contra tempo, 1 estante de caixa, 15 microfones, 10
pedestais, 10 garras, 6 di passivo, 6 di ativo, main power
de som 220/380v 150 a\Dia\10\2.542,24
2\Som de pequeno porte com 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 32
canais digital, 1 equalizador 31 bandas stereo, 1 processador
digital 4 vias stereo, 8 microfones, 2 microfones sem fio,
1 aparelho de cd, 8 pedestais, 8 caboss speakon, 4 cabos
ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p. 10, main power de
som 220/380v 150a\Dia\30\1.481,75
3\Som de médio porte com 1 mesa digital 48 canais, 1
equalizador 31 bandas stereo, 1 processador digital 4
vias stereo, 1 aparelhos de cd, 24 amplificador 8.0 de
potencia, 8 amplificador 8.0 de potencia, p.a. -16 caixas
line array 1 12"- 02 6" -02 drives neudimiun, 16 subs 2 x
18", palco e monitores com 1 mesa digital 56 canais
stereo, 3 equalizador 31 bandas stereo, side fill - 3
equalizador 31 bandas stereo, 1 compressor, 1
processador digital 4 vias stereo, monitores - 8 monitor
400 wats rms, 2 sub. 18" c/ 1000 wats rms, amplificadores
palco - 8 amplificador 3000 wats, 2 amplificador 4000
wats, 1 amplificador 6000 wats, 2 amplificador 8000
wats, 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", 1 surdo 14" caixa, 3 estante de
prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante de caixa, 35
microfones com fio, 2 microfones sem fio, 25 pedestais,
15 garras, d.i - , 4 di passivo, 8 di ativo, main power de
som 220/380v 250 a\Dia\80\2.958,75
4\Som de grande porte com pa - 1 mesa 56 canais c/ 10
auxiliares e 2 stereos, 1 equalizador 31 bandas stereo, 2
processador digital 4 vias stereo, 1 aparelho de cd,
amplificador p.a - 32 amplificadores de 2500 wats rms,
16 amplificadores de 5000 wats rms, caixas de som - 24
caixas line array 1 12"- 02 6" - 02 drives neudimiun, 16
subs 2 x 18", palco e monitores - 1 mesa 56 canais c/ 20
auxiliares e 2 stereos, side fill - 1 equalizador 31 bandas
stereo, 1 processador digital 4 vias stereo, 3
processadores de efeitos, monitores - 20 monitores de
400 wats, amplificadores palco - 18 amplificadores de
800 wats, back line - 5 amplificadores de 100 wats rms p/
instrumentos, 1 bateria, 1 surdo 14" caixa, 3 estante de
prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante de caixa, 2
microfones sem fio, 40 microfones com fio, 25 pedestais,
15 garras, di - 12 di passivo, 8 di ativo, main power de
som 220/380v 250a\Dia\10\6.455,57
5\Som de grande porte com fly com pa - 1 mesa digital
de 56 canais c/ 10 auxiliares e 2 stereos, 1 equalizador
31 bandas stereo, 2 processadores  digitais 4 vias stereo,
1 aparelho de cd, amplificadores p.a - 32 amplificadores
de 2500 wats rms, 16 amplificadores de 5000 wats rms,
torres p/ caixas de som fly - 24 caixas line array 1 12"-
02 6" -02 drives neudimiun, 16 subs 2 x 18", 2 torres
aluminio p-50 para sustentação de caixas do p.a., palco
e monitores - 1 mesa 56 canais c/ 20 auxiliares e 2
stereos, 2 side fill stereo, 1 equalizador 31 bandas stereo,
1 processador digital 4 vias stereo, monitores - 20
monitores de 400 wats, bateria - 1 surdo 14" caixa, 3
estante de prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante
de caixa, 2 microfones sem fio, 39 microfones com fio,
25 pedestais, 15 garras, di - 12 di passivo, 8 di ativo,
main power de som 220/380v 250a\Dia\40\8.465,43
9\Kit especial para som com 10 in ear  sem fio(monitor
auricular), 10 transmissor  e receptor de instrumentos
sem fio, 1 central com gerenciador de sistema sem fio,
1 antena uhf para central\Dia\30\5.177,57
40\Trio elétrico grande porte (carreta) - medidas do trio
elétrico - comprimento – 18,00 m, largura - 3,20 m, altura
- 4,40 m, medidas do palco, palco - 10,00 m, avance das
laterais - 2,00 x 1,10 m, avance da frente - 1,30 x 2,80
m, avance do fundo - 1,30 x 2,80 m, veículo tração
cavalo mecanico c/ motor diesel compatível com carreta,
gerador de energia - 180 kva, motor de 06 cilindros,
potencias usadas - 14 amplificadores graves 2.700 wats,
14 amplificadores médios graves 1.700 wats , 08

amplificadores médios agudos 1.200 wats, auto falantes
e drives - 64  auto falantes 18", 40  auto falantes 15",
104  auto falantes 12", 56  drives, drive rack - 01 mesa
de som 56 x 14 x 02, analizador de energia - 01 equalizador
de 31 bandas, 01 compressor gate estéreo, 01 crossover
d 04 vias estéreo, periféricos - 01 analizador de energia,
06 equalizadores 31 bandas, 02 processadores de efeitos,
01 quad gate, 01 quad compressor, 01 compressor gate
estéreo, 01 memória eletrônica para bateria, equipamentos
de palco - 01 bateria (1 bumbo - 2 tons - 1 surdo), 01 cubo
de guitarra, 01 amplificador para contra baixo c/ 1 cxc/ 1
de 15" e 1 cx c/ 4 de 10", 04 spots, microfones - 01
microfone para bateria, 01 microfone sem fio p/ voz, 30
microfones  para instrumentos, pedestais - 15 pedestais
girafa, 12 garras, camarim - camarim medindo 14,75 m²
(2,50 x 2,90) contendo frigobar, ar comdicionado, forno
microondas, banheiro com espelho, jogo de sofás ( 2 e 3
lugares), 1 mesa de centro, um ventilador, acessórios -
10 cabos p 10 x 10, 50 cabos xlr\Dia\1\16.213,64
41\Trio elétrico grande porte (truck) - medidas do trio
elétrico - comprimento 13,00 m, largura 3,00 m, altura
4,70 m, medidas do palco - palco 10,00  x  3,00 m,
avanço das laterais – 2,00 x 1,10 m, avanço da frente –
1,30 x 2,80 m, avanço do fundo – 1,30 x 2,80 m, veículo
- caminhão c/ motor  diesel trucado (duplo eixo trazeiro),
gerador - 81 kva, motor – 06 cilindros, potencias usadas
- 4  amplificadores de 5.000 w – em 02 oms, 12
amplificadores de  2.600 w – em 02 oms, 4 amplificadores
de 1.700 w – em 08 oms, auto falantes e drives - 52  alto
falantes – 15’’, 48  auto falantes.– 12’’ , 32  drives,
caixas de som, 52 caixas de grave, 24 caixas de médio
grave, 32 cornetas de alumínio, drive rack - 1 mesa de
som 32 x 10 x 02 , 1 analizador de energia, 1 equalizador
de 31 bandas, 1 compressor estéreo, 1 crossover de 04
vias estéreo, periféricos - 1 alnalisador de energia, 3
equalizadores 31 bandas, 1 processador de efeitos, 1
quad gate, 1 quad compressor, 1 compressor gate estéreo,
1 memória eletrônica, materiais do palco - 1 gaiola (01
kic e 04 tons), 1 cubo de guitarra, 1 cubo de contra baixo,
4 spot duplo (02 de 12’’ e 01 ti) , 1 side  (02 de 15’’ e 01
ti), 1 sub, 7 di, microfones - 1 microfone p/ bateria, 1
microfone  s/ fio p/ voz, 20 microfones  p/ instrumentos,
pedestais - 10 pedestais girafa, 7 garras, camarim - o
camarim mede 7,25 m² (2,50 x 2,90m). O camarim é
composto por um frigobar, condiconador de ar , forno
microondas, banheiro com espelho, jogo de sofás ( 2 e 3
lugares), 1 mesa de centro  e um ventilador. Sistema de
energia elétrica do trio poderá ser fornecida pelo gerador
ou pela companhia elétrica local. Acessórios: cabos p 10
x p 10, cabos xlr\Dia\5\13.487,70
42\Trio elétrico médio porte (eixo simples) - comprimento
– 5,90 m,  largura – 2.40 m,  altura – 3,70 m, medidas do
palco - palco – 4,30 x 2,40 m, avance da frente – 0,80 x
2.40 m, avance do fundo – 0,80 x 2,40 m, veículo -
caminhão c/ motor diesel - eixo simples, gerador - 40
kva, motor de 04 cilindros, potencias usadas - 2
amplificadores de 3.000 w – em 02 oms, 2 amplificadores
de  2.000 w – em 02 oms , 1 amplificador  de 750 w, auto
falantes e drives - 22 alto-falantes  1.200 wats – 15’’, 22
autofalantes  1.200 wats– 12’’ , 12 drives, 26 tuiteres,
caixas de som, 10 caixas de grave, 10 caixas de médio
grave, 8 cornetas de alumínio, drive rack, 1 mesa de
som, 16 x 4 x 2, 1 equalizador de 31 bandas, 1 crossover
de 04 vias estéreo, 1 spx,  compressor \Dia\8\10.780,67
43\Mini trio (pickup) - comprimento –5,00  m, largura –
2.10 m, altura – 2,30 m, medidas do palco - palco – 3.00
x 2.10 m, avance da frente – 2,10 x  1,00 m, avance do
fundo –2,1 0 x 1,00 m, veículo - pickup ou similar,
gerador - 10 kva, 01 cilindro, potencias usadas - 2
amplificadores de 1.000 w – em 02 oms, 1 amplificador
de    800 w – em 02 oms, auto falantes e drives - 4 auto-
falantes 15’’- 800 wats , 12 auto-falantes 12’’ — 400 wats
, 4 drives 405 ti , 4 drives 205 ti, caixas de som, 4 caixas
de grave , 6 caixas de médio grave , 4 cornetas de
alumínio laterais, 4 cornetas de alumínio frente e fundos,
drive rack - 1 mesa de som 12 x 2, 1 equalizador de 31
bandas, 1 crossover de 04 vias estéreo\Dia\20\3.666,38
LOTE 02
6\Iluminação de pequeno porte com 12 lampadas par 64
c/ foco 5 c/ 1000 wats cada, 1 rack com 12 canais c/
capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1
mesa analógica com 12 canais, 1 maquina de fumaça,
gelatinas de diversas cores, todo cabeamento
necessário\Dia\30\962,80
7\Iluminação de médio porte com 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
bruts (quadro composto c/ lampadas p/ iluminar plateia),
1 mesa digital c/ 40 canais, 1 maquinas de fumaça,
gelatinas de diversas cores, todo cabeamento
necessário\Dia\40\2.898,90
8\Iluminação de grande porte com 60 lampadas par 64 c/
foco 5 c/ 1000 wats cada, 30 lampadas par 64 c/ foco 2 c/

1000 wats cada, 30 par led 3w com zoom motorizado, 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), treliças 0,30 x 0,30 cm c/ 2 metros cada
(barras de sustentação p/ iluminação de 5 cenários), todo
cabeamento necessário\Dia\50\4.093,95
10\Iluminação especial fria 3200/5600k com 6 jogo de
lâmpadas  pl 06 l., 6 jogo de lâmpadas  pl 12 l., 6 pl 06
lâmpadas 0.60cm, 6 pl 12 lâmpadas 1.20cm, 2 kit  1x1 led
- tp loni, 11 articulação para efeito, 2 braço para articulação
60cm, 20 cabo de segurança, 11 garra grampo com pino
16mm, 9 garra para hmi, 6 tripé grande com luva/pino, 2
adaptador 20 a, 5 adaptador cab. Cobre 4/16mm [jogo 05
pernas], 10 adaptadorparalelo 6 a, 10 adaptadorparalelo
20 a, 2 cabo 4/16 linha 25 metros 150 a, 2 caixa de
distribuição 20 a, 4 caixa de tomada régua, 10 prolonga de
6 a, 10 prolonga de 20a 10m\Dia\10\9.414,63
11\Efeitos especiais tipo a com 1 mesa digital p/ efeitos
especiais de palco, 4 movie light 250, 2 movie light 250,
1 canhão móvel de luz, 1 maquina de fumaça, 1 main
power, todo cabeamento necessário\Dia\5\2.767,85
12\Efeitos especiais tipo b com 1 mesa digital, 8 movie
lights led wash 1200, 1 canhão móvel de luz, 1 main
power, 1 maquina de fumaça, cabeamento
necessário\Dia\15\3.852,90
13\Efeitos especiais tipo c com 1 mesa digital avolight,
4 movie light bean 3000, 2 maquinas de fumaça, 1 main
power, cabeamento necessário\Dia\25\4.715,95
14\Efeitos especiais tipo d com 1 mesa digital, 12 movie
lights 500, 8 elipsoidal (lampadas especiais 1000 wats c/
efeitos diversos p/ cenário), 2 maquinas de fumaça, 12
loco lights, cabeamento necessário\Dia\25\5.240,73
25\Telões especiais compostos de tela plana de exibição com
area total de 12,00 m² nas medidas de 4,00 x 3,00 m, com
sistema de filmagem simultânea, cameras, cabo man,
cinegrafistas e todo o cabeamento necessário.\Dia\70\2.854,95
26\Painel de led 06mm virtual, outdoor com gabinete de
960mm x 960mm, gabinetes em aço de alta resistência,
configuração com dastemlocks e hanging poles, que
pode ser montado, desmontado e  transportado com
urgência. Formato 4m x 3m, totalizando 12m², densidade
de 14000 pontos pixels/m². Método de drive estático.
Brilho 8000 nits, greyscale: 16,7 milhões de cores (full
color sincronization). Método de display pc: 1024 x 768
consumo médio de 5.652w a 14.112 w/m². Visualização
de 120º. Processador de vídeo, dvd player, mesa de
corte, mainpower 110/220v.\Dia\5\5.690,96
27\Videowall de led full hd a medindo 4mts por 2mts,
montado sob estrutura em alumínio treliçada e suspensa,
um processador de vídeo com 16 imputdvi-u e 16 output
dvi-u, cabos dvi-d dvd player e um computador com
software de mixagem ao vivo com banco de imagens,
mainpower.\Dia\10\3.338,72
28\Videowall de led full hd b medindo 2mts por 1,20mts,
montado sob estrutura em alumínio treliçada e suspensa,
um processador de vídeo com 16 imputdvi-u e 16 output
dvi-u, cabos dvi-d dvd player e um computador com
software de mixagem ao vivo com banco de imagens
mainpower.\Dia\70\1.694,20
29\Sistema de projeção com 2 projetores  15000 ansi
lumes, 2 lentes short para projetor, 2 lentes long  para
projetor, 1 processador 03 saidas com blending, 2 suportes
para projetor, todo cabeamento necessário\Dia\5\5.989,85
30\Unidade móvel com 1 ilha de edição, 1 gravador digital
full hd, 1 mesa de corte full hd, 1 grua 7,5mts, 2 dvds, 1 blu-
ray, 1 transmissor e receptor de  microondas\Dia\5\9.337,18
38\Gerador 255 kva - grupo gerador - motor  diesel-
potência media 290 cv, tensão 220 v / 60 c, potencia  de
255 kva\Dia\70\3.540,82
39\Gerador 180 kva - grupo gerador - motor  diesel -
potencia media 130 cv, tensão 220 v / 60 c, potência de
180 kva\Dia\30\2.246,38.
COMPROMITENTE: Mano a Mano Estrutura Metálica de
Casimiro de Abreu Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
LOTE 03
15\Palco 6 x 6 - 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.\Dia\75\1.545,00
16\Palco 10 x 7 - palco medindo 10,00 m de boca de
cena com 7,00m de profundidade coberto com lona 10,0m
x 7,0m branca  sobre teto em metalon em formato curvo
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com area total de 70,00 metro quadrados, com quatro
lados -  piso formado por módulos medindo 2,00 m de
altura, 2,00 m de comprimento torres tubulares com 8
metros chapas de compensado naval escada com 10
degraus, 1 housemix 3,00 x 3,00 m  com  cobertura de
lona com 4 lados.\Dia\5\3.411,00
17\Palco 12 x 10 - 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.\Dia\25\6.211,00
18\Palco 18 x 14 - palco medindo 252,00 m², sendo 18,00
m de boca de cena por 14,00 m  de profundidade, 2,60 m
do chão até ao piso - 8,00 m  de pé direito e altura total
de 12,00 m,  construido em estrutura tubular metálica -
desmontável  fabricado em tubos de 2" e capas de 1/8"
fechamento feito em telas ortofonicas - cobertura feita
em telhas galvanizadas - piso em requadro de ferro com
madeirite naval 20,00 mm - escada de acesso metalica
com piso anti-derrapante -  2 asas laterais com 7,00 m
cada.\Dia\10\16.095,00
19\Palco 18 x 18 - palco gel c/ 18 m de boca de cena por
18m de profundidade, c/ 360m² de piso c/ 09 metros de
pé direito, c/ estrutura em alumínio liga 6.0, formato
concha, cobertura em lona cap 1000 antichama, c/ 2,20m
do chão ao tablado, travamento em x e sustentação
fixada ao chão, 02 escadas de acesso com house mix
medidno 4x4m em estrutura de alumínio
treliçada\Dia\10\22.730,50
20\Arquibancada - 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.lin.\2000\24,47
LOTE 04
21\Piso tablado - 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 do estrutura pelo sistema de chão sobre pés
metálicos reguláveis.unidade – unidade: m²  (metro
quadrado).\M²\17500\26,68
22\Piso praticável - tablado com estrutura em esquadrias
de cantoneiras metalicas, com placas de compensado
naval na medida de 1,20 x2,00 m cada, montadas sobre
esta encaixe, pintadas na cor preta  com altura de cerca
de 0,20 cm do chão com pés metálicos reguláveis,
podendo atingir altura de até 1.00 de altura..unidade –m²
(metro quadrado).\M²\760\59,78
23\Cadeiras individuais, feita de resina de alta resistência,
na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos
pelos orgão controladores do mercado.\Unid\18720\2,37
24\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.\Unid\1620\3,58
31\Barricada para contenção de espectadores
confeccionada em alumínio que suporte 2,5 toneladas
frontais, medindo 01 metro de largura, 01,20m de altura
por 01,25m de profundidade, 5mm de espessura e
28kg.\M.lin.\1500\80,00
32\Cercamento grades metálicas - 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.lin.\11000\6,49
33\Fechamento metálico - fechamento em estruturas
metalicas c/ revestimento em chapas indevassáveis
com altura de 1,50 m x 2,50 m de largura –  pintura em
cor aluminio ou similar – montagem  interligando as peças
com encaixes de segurança.\M.lin.\6000\26,20
34\Treliça metálica q-30 - 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.lin.\6000\28,51
LOTE 05
35\Camarim 4,0 x 3,0m - camarim tipo tenda c/ dimensões
4,00 x 3,00 m – 12,00 m² total, contendo paredes de
fechamento/divisórias em placas de octanorm, aparelho
de ar condicionado 7.500 btus, jogo de sofás (3 e 2 lugares),
espelho corpo inteiro, jogo de mesa c/  6 cadeiras, recipiente
termico (isopor)\Dia\40\2.350,00

36\Camarim 4,0 x 4,0m - camarim tipo tenda c/
dimensões 4,00 x 4,00 m – 16,00 m²  total, contendo
paredes 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\Dia\80\3.450,00
37\Camarim 5,0 x 4,0m - camarim tipo tenda c/
dimensões 5,00 x 4,00 m – 20,00 m² total, contendo
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\Dia\5\4.779,00
44\ 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.\Dia\3000\179,00
45\Cabines sanitárias (para 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\Dia\180\217,00
46\Tenda piramidal 1,5 x 1,5 tipo bar com balcão e saia –
fabricada em 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 em laminado de
pvc calandrado com Reforço de poliéster impermeável,
com black-out solar de alta resistência e com emendas
vulcanizadas a quente.  Balcão – confecçionado em
metalon 20 x 20 galvanizado chapa 1,20 em solda mig,
com suporte, chapa de compensado maritimo de 15
mm, medido 3,0 x 0,30. Saia – confecionada em laminado
de pvc calandrado com reforço de poliester impermeável,
com black-out solar de alta resistência e com emendas
vulcanizadas. Serviços de elétrica\Dia\50\291,00
47\Tenda piramidal 3x3 - 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.\Dia\250\292,00
48\Tenda piramidal 3x3 c/ eleétrica - 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. Com serviço de
elétrica.\Dia\30\394,00
49\Tenda branca 3 x3 tipo bar c/luz, balcão e saia - tenda
piramidal 3 x 3 tipo bar com balcão e saia - 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. Balcão – confecçionado em metalon 20 x20
galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda mig,

com suporte , chapa de compensado maritino de 15 mm,
medido 3,0 x 0,30. Saia – confecionado em laminado de
pvc calandrado com reforço de poliester impermeável,
com black-out solar de alta resistência e com emendas
vulcanizadas. Serviços de elétrica\Dia\520\505,00
50\Tenda branca 4 x 4 - tenda piramidal 4x4 - 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.\Dia\135\357,00
51\Tenda branca 4 x4 c/ elétrica - tenda piramidal 4x4 -
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. Serviço de elétrica.\Dia\170\471,00
52\Tenda branca 4 x4 c/luz, balcão e saia - tenda piramidal
4 x 4 tipo bar com balcão e saia - 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. Balcão – confecçionado em
metalon 20 x20 galvanizado nas espessuras de chapa
1,20 em solda mig, com suporte , chapa de compensado
maritino de 15 mm, medido 3,0 x 0,30. Saia – confecionado
em laminado de pvc calandrado com reforço de poliester
impermeável, com black-out solar de alta resistência e
com emendas vulcanizadas. Serviços de
elétrica\Dia\30\567,00
53\Tenda 5 x 5 - tenda piramidal 5x5 - 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.\Dia\15\871,00
54\Tenda branca 5 x5 c/luz e fechamento - tenda piramidal
5x5 - 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. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados\Dia\10\1.223,00
55\Tenda branca 6 x 6 - 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.\Dia\15\1.038,00
56\Tenda branca 6 x 6 c/luz e fechamento - 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
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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. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Dia\25\1.575,00
57\Tenda branca 8 x 8 - tenda piramidal 8x8 - 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.\Dia\5\1.816,00
58\Tenda branca 8 x 8 c/luz e fechamento - tenda piramidal
8x8 - 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. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Dia\5\2.104,00
59\Tenda branca 10 x 10 c/luz - tenda piramidal 10x10 -
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. Serviço de elétrica.\Dia\70\2.550,00
60\Tenda branca 12 x 12 -tenda piramidal 12x12 -
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.\Dia\4\2.965,00
61\Tenda branca 12 x 12 c/ luz - tenda piramidal 12x12 -
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. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Dia\8\3.755,00
62\Tenda branca 15 x 10 - tenda piramidal 15x10 -
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.\Dia\10\3.245,00
63\Tenda branca 15 x 10 c/luz e fechamento -               tenda
piramidal 15x10 - 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. Com serviço de
elétrica e fechamento em 03 lados.\Dia\16\3.865,00
64\Tenda branca 15 x 15 - tenda piramidal 15x15 -
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.\Dia\5\3.700,00
65\Tenda branca 15 x 15 c/luz - tenda piramidal 15x15 -
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. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Dia\5\5.323,00
66\Tenda branca 20 x 20 - tenda tipo galpão 20x20 -
cobertura estruturada, modulada e lonada, tipo duas
águas, com vãos que podem ser de 10m, 15m, 20m,
25m, 30m ou 40m, modulados a 5m cada. 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.\Dia\3\5.296,00
67\Tenda branca 20 x 20 c/ luz - tenda tipo galpão 20x20
- cobertura estruturada, modulada e lonada, tipo duas
águas, com vãos que podem ser de 10m, 15m, 20m,
25m, 30m ou 40m, modulados a 5 m cada. 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 chapas dobradas 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.\Dia\3\6.790,00
68\Tenda branca 30 x 20 - tenda tipo galpão 30x20 -
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.\Dia\4\7.910,00
69\Tenda branca 30 x 20 c/luz - tenda tipo galpão 30x20
- 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.\Dia\8\9.720,00
70\Tenda branca 40 x 20 - tenda tipo galpão 40x20 -
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.\Dia\2\11.521,00
71\Tenda branca 40 x 20 c/luz - tenda tipo galpão 40x20
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.\Dia\4\13.455,00
72\Tenda branca 50 x 20 - tenda tipo galpão 50x20 -
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.\Dia\2\14.201,00
73\Tenda branca 50 x 20 c/luz - tenda tipo galpão 50x20
- 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.\Dia\5\15.005,00
74\Tenda branca 60 x 20 - tenda tipo galpão 60x20 -
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.\Dia\5\17.025,00
75\Tenda tipo galpão 60x20 - 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.\Dia\15\19.900,00
76\Tenda bolha de 16m dam - tenda bolha de 16m de
diâmetro - fabricadas em chapa de ferro (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. Cobertura: laminado
de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável,
com black-out solar de alta resistência e com emendas
vulcanizadas a quente.\Dia\1\17.198,00
77\Tenda túnel geo 30 x 18 - tenda túnel geo 30x18 -
construida através da junção de estruturas de alumínio
de diversos formatos, produzidos com perfis extrudados,
na liga astm-6351-t6 ( nbr -6834 – nov 2000/ nbr 7000 –
fev 2005), fixação por meio de parafusos sextavados
rosca parcial a-325 – 5/8" unczincado branco, juntamente
com arruela lisa f536 5/8" zincado branco em união com
porca sextavado pesado a563-518 unc. Processo de
soldagem e soldadores de acordo com norma aws diz
(di.2m:fev/2003). A montagem das estruturas serão
feitos pelo processo gmaw (mig). Solda das estruturas
serão feitas pelo processo gtaw (tis). Lona de cobertura
mp/400 f 24 na cor branca, duas faces, antichamas e
antifungo.\Dia\1\12.351,00
78\Tenda túnel geo 50 x 18 - tenda túnel geo 50 x 18 -
construida através da junção de estruturas de alumínio
de diversos formatos, produzidos com perfis extrudados,
na liga astm-6351-t6 ( nbr -6834 – nov 2000/ nbr 7000 –
fev 2005), fixação por meio de parafusos sextavados
rosca parcial a-325 – 5/8" unczincado branco, juntamente
com arruela lisa f536 5/8" zincado branco em união com
porca sextavado pesado a563-518 unc. Processo de
soldagem e soldadores de acordo com norma aws diz
(di.2m:fev/2003). A montagem das estruturas serão
feitas pelo processo gmaw (mig). Soldas das estruturas
serão feitas pelo processo gtaw (tis). Lona de cobertura
mp/400 f 24 na cor branca, duas faces, antichamas e
antifungo.\Dia\1\29.320,00
79\Calha p/ união de tendas - calha para uniao de tendas
– fabricada em laminado de pvc calandrado com reforço
de poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\M.lin.\520\21,45
80\Carpete p/ piso - carpete para piso na cor cinza com 3mm
de espessura, conforme padrões do mercado.\M²\2000\21,45
81\Climatizadores - pulverizadores elétricos seqüenciados
de micropartículas de água incorporadas a fluxo de ar
pulsado que reduzem a temperatura ambiente através
do processo de evaporação.\Dia\180\297,00
82\Stand básico - stand básico composto por placas em
ts branco de 3mm com cobertura de mdf branco de 6mm
e pefil de alumínio, \M²\1000\77,40
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83\Stand refrigerado -  composto por placas em ts branco
de 3mm com cobertura de mdf branco de 6mm e pefil de
alumínio,  ar condicionado frio.\M²\1400\173,00
84\Stand refrigerado e mobiliado composto por placas
em ts branco de 3mm com cobertura de mdf branco de
6mm e pefil de alumínio, ar condicionado frio,
fornecimento de sofás, puffs, mesas e/ou cadeiras,
frigobar, espelho e arara.\M²\2000\213,50
85\Iluminação para tenda - iluminação composta por
refletores hqi- 150w cada e lâmpadas mistas de 160w
cada.\Dia\50\1.019,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

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
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
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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
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
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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

ERRATA

Extrato de Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação de
Imóvel, publicado na Edição n° 645, de 26/07 a 01/08/2013,
no Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras, pág.15.
ONDE SE LÊ:
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir
de 28/12/2012 o prazo da locação do imóvel do situado
na Rodovia Amaral Peixoto, com a Rua Coronel Barcelos
Feio, Lote 03- Quadra 22- Cidade Beira Mar – Rio das
Ostras/RJ, destinado a ocupação do DESAL –
Departamento de Almoxarifado e Apoio Logístico
pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.
LEIA-SE:
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir
de 28/11/2012 o prazo da locação do imóvel do situado
na Rodovia Amaral Peixoto, com a Rua Coronel Barcelos
Feio, Lote 03- Quadra 22- Cidade Beira Mar – Rio das
Ostras/RJ, destinado a ocupação do DESAL –
Departamento de Almoxarifado e Apoio Logístico
pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.

Extratos de Contratos nºs 048/2013, 049/2013, 050/2013 e
051/2013, publicado na Edição n° 645, de 26/07 a 01/08/2013,
no Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras, pág.14
ONDE SE LÊ:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso III, da Lei
Federal 8666/93.
LEIA-SE:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e
suas posteriores alterações, Lei complementar nº 123,
de 14/12/2006, pela Lei nº 11488/2007, art.34, e Decreto
Municipal n º 060/2006.

AVISO

O Departamento de Licitações e Contratos comunica
aos interessados a ANULAÇÃO, conforme abaixo:
· Termo Aditivo nº 02 inerente ao Contrato nº 027/2011
(Processo Administrativo no 22083/2010-SEMAD), objetivando
a contratação de empresa especializada para disponibilização
de sistemas informatizados de administração: de frotas,
compra de materiais, contabilidade, gestão de pessoal,
informações automatizadas, planejamento e orçamento,
patrimônio, responsabilidade fiscal, tesouraria e
transparência, incluindo a manutenção, suporte e assistência
técnica dos referidos sistemas fica ANULADO, tendo em
vista os motivos expostos no respectivo Processo.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Licitações e Contratos comunica
aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação abaixo:
· Tomada de Preços n° 012/2012 (Processo Administrativo
nº 21850/2011-SEMOB), objetivando a contratação de
empresa de engenharia para construção de elevatória de
esgoto na Rua Cambuci – Jardim Marilea – Rio das Ostras/
RJ, realizada no dia 27/02/2012 fica REVOGADA, tendo em
vista a desistência da licitante vencedora amparada pelo §
3º do Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

O DELCO comunica aos interessados a REMARCAÇÃO
das licitações abaixo:

· Concorrência Pública nº 016/2012-SEMOB (Processo
Administrativo nº 8937/2012-SEMOB), objetivando a
contratação de empresa de engenharia para construção
de vestiário, guarita, quadra poliesportiva e urbanização
no entorno da Escola de Ensino Fundamental Padrão
2010 – Loteamento Village Rio das Ostras – Rio das
Ostras/ RJ, inicialmente ADIADA SINE DIE fica
REMARCADA para o dia 05/09/2013 às 09:00 horas.
(CPL II – Comissão Permanente de Licitação II)

· Pregão nº 033/2013 (Processo Administrativo nº 3062/
2013-SEMAD), objetivando a contratação de empresa
especializada para prestar serviços de seguro para cobertura
dos veículos integrantes da Frota da Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras contra colisão, incêndio, furto/roubo e
responsabilidade civil nas modalidades DC (danos corporais)
e DM (danos materiais), inicialmente ADIADO SINE DIE
fica REMARCADO para o dia 19/08/2013 às 09:30 horas.
(CPL I – Comissão Permanente de Licitação I)

AVISO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostras faz saber, a quem interessar
possa, que nos termos do que dispõe a Lei Federal n°
8.666/1993, bem como, quando for o caso, os Decretos
Municipais nº 89/2006 e 060/2006, observadas as
disposições da Lei Federal nº 10520/2002, que serão

realizadas nas salas das Comissões Permanentes de
Licitação (CPL), abaixo relacionadas, ambas situadas
na Rua Campo de Albacora, nº 102 – QD 07 – LT 22 –
sobreloja – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/ RJ:

· Sala 05 – CPL I – no dia 15/08/2013 às 09:00 horas, Pregão
para Registro de Preços nº 019/2013 (Processo Administrativo
nº 36089/2013-SEMAP), objetivando a eventual contratação de
empresa para fornecimento de ração para cães e gatos filhotes
e adultos para atender aos animais abrigados no Programa de
Saúde e Bem Estar Animal – PSA da Secretaria Municipal do
Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e Pesca.

· Sala 02 – CPL II – no dia 15/08/2013 às 09:30 horas,
Pregão nº 041/2013 (Processo Administrativo nº 21421/
2013-SEMDEC), objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de material permanente (batedeira 12L, picador
de legumes de mesa, chapa para lanche a gás,...) para
atendimento aos Cursos de Capacitação da Padaria Escola
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

· Sala 05 – CPL I – no dia 15/08/2013 às 14:00 horas,
Pregão nº 042/2013 (Processo Administrativo nº 39762/2013-
SEMDEC), objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de estruturação da Feira Empresarial
de Preços Especiais, no antigo Camping Costazul com
montagem, manutenção e desmontagem de todo material.

· Sala 02 – CPL II – no dia 15/08/2013 às 14:30 horas,
Pregão nº 043/2013 (Processo Administrativo nº 35108/
2013-SEMED), objetivando a contratação de empresa
especializada devidamente cadastrada na FEEMA para
executar serviços de desinsetização, descupinização e
desratização nas Unidades Escolares da Rede Municipal
de Ensino e nas Unidades Administrativas e Pedagógicas
da Secretaria Municipal de Educação.

· Sala 05 – CPL I – no dia 16/08/2013 às 09:00 horas,
Pregão para Registro de Preços nº 020/2013 (Processo
Administrativo nº 36064/2013-SEMAP), objetivando a eventual
contratação de empresa para fornecimento de medicamentos
e materiais cirúrgicos para atender aos animais abrigados e
em atendimento ambulatoriais  e cirúrgicos do Programa de
Saúde e Bem Estar Animal – PSA da Secretaria Municipal do
Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e Pesca.

· Sala 02 – CPL II – no dia 16/08/2013 às 09:30 horas,
Pregão para Registro de Preços nº 021/2013 (Processo
Administrativo nº 23891/2013-SEMAD), objetivando a eventual
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos
de rádio frequência, antenas setorial e direcional, cabo STP,
conectores blindados e pigtail para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

· Sala 02 – CPL II – no dia 21/08/2013 às 09:00 horas, Pregão
para Registro de Preços nº 022/2013 (Processo Administrativo
nº 12711/2013-SEMED), objetivando a eventual contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar,
macarrão, biscoito,...) para atender aos alunos da Educação
Básica, no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
conforme Resolução/CD/FNDE nº 38/2009

· Sala 05 – CPL I – no dia 21/08/2013 às 09:30 horas,
Tomada de Preços nº 002/2013 (Processo Administrativo
nº 31968/2013-SEMOB), objetivando a contratação de
empresa de engenharia para implantação de rede de
drenagem, execução de calçadas e pavimentação das
Ruas São Fidélis e Bom Jesus de Itabapoana e execução
de calçada da Rua Itaperuna – Bairro Jardim Mariléa –
Rio das Ostras/ RJ.

AVISO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE BEM ESTAR SOCIAL

O Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostras faz saber, a quem interessar
possa, que nos termos do que dispõe a Lei Federal n°
8.666/1993, bem como, quando for o caso, os Decretos
Municipais nº 89/2006 e 060/2006, observadas as
disposições da Lei Federal nº 10520/2002, que será realizada
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL I,
situada na Rua Campo de Albacora, nº 102 – QD 07 – LT 22
– sobreloja – sala 05 – Loteamento Atlântica – Rio das
Ostras/ RJ: no dia 21/08/2013 às 14:00 horas, Pregão
Para Registro de Preços nº 006/2013-SEMBES (Processo
Administrativo nº 37256/2013-SEMBES), objetivando a
eventual contratação de empresa para fornecimento de
gêneros alimentícios (biscoito doce, creme de leite, farinha
de trigo, macarrão,...) que atenderão as Unidades
Assistenciais da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração

e Modernização da Gestão Pública
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O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu  á  MÔNICA
REBELLO DE MOURA MUNIZ  a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0454,  com validade até 22 de Julho de 2018, e autoriza
o mesmo a realizar Construções Novas e Acréscimo
de Edificações, na RUA AMOR  PERFEITO LOTE 18
- LOTEAMENTO  ITATIAIA I - Município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 7.772/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á   DALVA DA SILVA MACHADO a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº
RO-0455,  com validade até 22 de Julho de 2018,
e autoriza o mesmo a realizar Construções Novas
e Acréscimo de Edificações, na RUA SANTO
INÁCIO LOTE 470  QUADRA  21 - LOTEAMENTO
VILLAGE RIO DAS OSTRAS - Município de Rio
das Ostras (Processo SEMAP Nº 11.654/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu  á   LAJE DE
FORA CONSTRUÇÕES  RESIDENCIAIS  LTDA ME
a LICENÇA  AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS)
– LAS Nº RO-0456,  com validade até 22 de Julho
de 2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA  IRMÃ
DULCE  DA  BAHIA  LOTE 159  QUADRA  10 -
LOTEAMENTO  VILLAGE RIO DAS OSTRAS -
Município de Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº
13.485/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu  á
JOCILÂNDIA FERREIRA AZEREDO GONÇALVES
a LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS)
– LAS Nº RO-0457,  com validade até 22 de Julho
de 2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA SÃO
LUIZ  LOTE 18  QUADRA  33 - LOTEAMENTO
JARDIM BELA VISTA - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 13.720/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu  á  ELLEN
MARIANA CARVALHO MANHÃES a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0458,  com validade até 22 de Julho de 2018, e
autoriza o mesmo a realizar Construções Novas e
Acréscimo de Edificações, na RUA PARTICULAR
I LOTE 26  QUADRA  A - LOTEAMENTO  MARILÉA
CHÁCARAS - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 13.722/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu á ROBERTO
JUNQUEIRA  CARDOSO JUNIOR  a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0459,  com validade até 22 de Julho de 2018, e autoriza
o mesmo a realizar Construções Novas e Acréscimo
de Edificações, na   AVENIDA AMAZONAS  LOTE
155 QUADRA 12 - LOTEAMENTO  BALNEÁRIO
REMANSO - Município de Rio das Ostras (Processo
SEMAP Nº 15.153/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á LUIZA TEREZA LIMA DA SILVA RAMIRO  a
LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) –

LAS Nº RO-0460,  com validade até 22 de Julho de
2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA LÍRIO
DA PAZ  LOTE 40 QUADRA 41 - LOTEAMENTO
RESIDÊNCIAL  PRAIA  ÂNCORA - Município de
Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº 18.398/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á MARIA AMÉLIA BARRETO a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº
RO-0461,  com validade até 22 de Julho de 2018,
e autoriza o mesmo a realizar Construções Novas
e Acréscimo de Edificações, na  RUA GOIAS  LOTE
05 QUADRA 42 - LOTEAMENTO EXTENSÃO DO
BOSQUE DA PRAIA - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 19.569/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á ALESSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO  a
LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) –
LAS Nº RO-0462,  com validade até 22 de Julho de
2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na  RUA
SERGIPE LOTE 33 QUADRA 44 - LOTEAMENTO
CIDADE PRAIANA - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 19.577 /2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu  á CARLOS
ALBERTO DE CARVALHO VASQUES a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0463,  com validade até 22 de Julho de 2018, e
autoriza o mesmo a realizar Construções Novas e
Acréscimo de Edificações, na AVENIDA CIDADE
DE CAMPOS LOTE 21 QUADRA 32 -
LOTEAMENTO JARDIM MARILÉA - Município de
Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº 24.837/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á ENI DE MEDEIROS MENDES a LICENÇA
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº
RO-0464,  com validade até 22 de Julho de 2018,
e autoriza o mesmo a realizar Construções Novas
e Acréscimo de Edificações, na AVENIDA
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 193 -
LOTEAMENTO COSTA AZUL - Município de Rio
das Ostras (Processo SEMAP Nº 40.117/2012).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á LRP ENGENHARIA DE ARARUAMA LTDA a
LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA (LAS) –
LAS Nº RO-0465,  com validade até 22 de Julho de
2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA 25,
LOTE 16, QUADRA X-02 - LOTEAMENTO
ALPHAVILLE RIO COSTA DO SOL - Município de
Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº 8.694/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu á MARCIO LEITE
FERREIRA a LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA
(LAS) – LAS Nº RO-0466,  com validade até 22 de
Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA MACEIÓ, LOTE 12, QUADRA 47 -
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA - Município de
Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº 9.668/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á SIMON E
MELO CONSTRUTORA LTDA ME a LICENÇA

AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0467, com validade até 22 de Julho de 2018, e
autoriza o mesmo a realizar Construções Novas e
Acréscimo de Edificações, na RUA PARTICULAR,
LOTE 12, ÁREA URBANA DESMEMBRADA –
LOTEAMENTO ATLÂNTICA - Município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 11.219/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á JOSÉ
APOLINÁRIO MACIEL a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0468, com
validade até 22 de Julho de 2018, e autoriza o mesmo
a realizar Construções Novas e Acréscimo de
Edificações, na RUA HEITOR SEGADAS VIANA,
LOTES 1 E 2, QUADRA AS-1 – LOTEAMENTO
NOVO RIO DAS OSTRAS - Município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 13.198/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu á ARLINDO
FERREIRA  a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
(LAS) – LAS Nº RO-0469, com validade até 22 de
Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA SÃO PAULO, LOTE 10, QUADRA 02 –
LOTEAMENTO CIDADE PRAIANA - Município de Rio
das Ostras (Processo SEMAP Nº 16.554/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á PAULA PESSANHA FRANCO a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0470, com validade até 22 de Julho de 2018, e
autoriza o mesmo a realizar Construções Novas e
Acréscimo de Edificações, na RUA 49, LOTE 10,
QUADRA A-1 – LOTEAMENTO ALPHAVILLE RIO
COSTA DO SOL - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 20.926/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á CARLOS MENEGASI SIQUEIRA LEAL a
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) –
LAS Nº RO-0471, com validade até 22 de Julho de
2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA DOS
PERIQUITOS, LOTE 09, QUADRA 04 –
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPING DO
BOSQUE - Município de Rio das Ostras (Processo
SEMAP Nº 25.513/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á JOSÉ ISÍDIO DE LIMA a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0472, com
validade até 22 de Julho de 2018, e autoriza o
mesmo a realizar Construções Novas e Acréscimo
de Edificações, na RUA VINICIUS DE MORAES,
LOTE 08, RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO
DA CHÁCARA Nº 76 – LOTEAMENTO RECANTO
DE RIO DAS OSTRAS - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 33.494/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu á IGOR CURTY
DE MELLO a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
(LAS) – LAS Nº RO-0473, com validade até 22 de
Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA VI, LOTE 07, QUADRA G – LOTEAMENTO
SERRAMAR - Município de Rio das Ostras (Processo
SEMAP Nº 34.293/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e

Secretaria de Ambiente,
Sustentabilidade, Agricultura e Pesca
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Pesca, torna público que concedeu á FABIANA HELENA
SANTANA a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
(LAS) – LAS Nº RO-0474, com validade até 23 de Julho
de 2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA BELO
HORIZONTE, LOTE 07, QUADRA 12 – LOTEAMENTO
JARDIM BELA VISTA - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 14.127/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á EIDIMÁRIA
ALTAMIRO VELASCO DOS SANTOS a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-
0475, com validade até 23 de Julho de 2018, e
autoriza o mesmo a realizar Construções Novas e
Acréscimo de Edificações, na RUA FREI DAMIÃO,
LOTE 224, QUADRA 12 – LOTEAMENTO VILLAGE
RIO DAS OSTRAS - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 14.773/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á ROBERTO
JOSÉ MACIEL a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0476, com
validade até 23 de Julho de 2018, e autoriza o mesmo
a realizar Construções Novas e Acréscimo de
Edificações, na RUA HUGO PAULO DE OLIVEIRA,
LOTE 03, QUADRA 05 – LOTEAMENTO EXTENSÃO
NOVO RIO DAS OSTRAS - Município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 23.984/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á EDSON LUIZ
CADORIN a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
(LAS) – LAS Nº RO-0477, com validade até 23 de
Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA CACHOEIRAS DE MACACU, LOTE 11,
QUADRA 08 – LOTEAMENTO RECREIO DE RIO DAS
OSTRAS - Município de Rio das Ostras (Processo
SEMAP Nº 31.302/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da
Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
á D´ALMAS CONSTRUÇÕES LTDA EPP a
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) –
LAS Nº RO-0478, com validade até 23 de Julho de
2018, e autoriza o mesmo a realizar Construções
Novas e Acréscimo de Edificações, na RUA VII,
LOTE 32, QUADRA E – LOTEAMENTO
SERRAMAR - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 31.855/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura
e Pesca, torna público que concedeu á VANDERLAN
MORAES DA HORA a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0479, com
validade até 23 de Julho de 2018, e autoriza o mesmo
a realizar Construções Novas e Acréscimo de
Edificações, na RUA MATO GROSSO, LOTE 02,
QUADRA 36 – LOTEAMENTO EXTENSÃO DO
BOSQUE DA PRAIA - Município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 33.784/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e
Pesca, torna público que concedeu á VANDERLAN
MORAES DA HORA a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0480, com validade
até 23 de Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA GOIÁS, LOTE 04, QUADRA 42 – LOTEAMENTO
EXTENSÃO DO BOSQUE DA PRAIA - Município de Rio
das Ostras (Processo SEMAP Nº 33.785/2013).

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria
Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e

Pesca, torna público que concedeu á J SIMON
CONSTRUTORA LTDA ME a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) – LAS Nº RO-0481, com validade
até 23 de Julho de 2018, e autoriza o mesmo a realizar
Construções Novas e Acréscimo de Edificações, na
RUA VASSOURAS, LOTE 17, QUADRA 38 –
LOTEAMENTO JARDIM MARILÉA - Município de Rio
das Ostras (Processo SEMAP Nº 35.120/2013).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

O Município de Rio das Ostras, através da

Secretaria Municipal do Ambiente,
Sustentabilidade, Agricultura e Pesca, torna
público que concedeu a empresa E. C. DE LIMA
SERVIÇOS DE PINTURA DE AUTOMÓVEIS -
ME, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO Nº RO-
0054, com validade até 22 de Julho de 2018, e
autoriza a mesma a realizar serviços de
lanternagem e pintura de veículos automotores,
na RUA VINÍCIUS DE MORAIS S/Nº LOJA
LOTEAMENTO JARDIM CAMPOMAR -
Município de Rio das Ostras (Processo SEMAP
Nº 17.117/2011).

Processo 

 Adm. 

Auto de 

Infração 

Nº 
Endereço do Imóvel Autuado 

2679/2012 8229 
Rua Rio de Janeiro Lote 01 – Extensão do 
Bosque 

Prado e Prado Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. CNPJ 12.290.774/0001-83 

5884/2012 8237 
Rua Rodrigues de Melo, Quadra D lote 05 
– Praia Mar 

Imobiliária Costa do Sol   
CNPJ 09.482.158/0001-10 

16236/2012 8464 
Rua Eduardo Pio Duarte Silva, Quadra 24 
Lote 10 – Terra Firme 

Urbano dos Santos Ramiro 
CPF 744.315.107-10 

20828/2012 8476 
Avenida Governado Roberto da Silveira 
Quadra B-2 Lote 5 Costazul 

Carlos Alberto Miranda 
CPF 316.321.817-20 

20837/2012 8486 
Avenida Euclides da Cunha Quadra 56 
Lote 08 – Enseada das Gaivotas 

Maria Aparecida Torres Braga 
CPF 708.658.683-87 

20881/2012 8496 Rua Maria Leticia, 89 – Centro 
Paulo Roberto Moura Rufino 
ID 04529253-9 Detran 
 

21952/2012 8059 
Rua das Flores Quadra 3 Lote 5 – Casa 
Grande 

Rodrigo Azevedo Lourenço 
CPF 087.327.187-48 

20885/2012 8498’ Rodovia Amaral Peixoto, nº 4855 -  Centro 
Instituto de Medicina Nuclear 
CNPJ 30.403.075/0003-46 

29565/2011 7909 
Rodovia Amaral Peixoto, nº 4961 – 
Shopping Holliday – Centro 

Eduardo Alberto Ricci 
CREA 27091-D 

33263/2013 8666 
Avenida Governador Roberto da Silveira, 
Quadra A-10 Lote 52 – Costazul 

Antônio Cleber Pavesi Barreto 
CPF 986.205.767-04 

33507/2013 8657 
Avenida das Palmeiras, Quadra R Lote 22 
– Verdes Mares 

Gilmar Nascimento dos Santos00 
CPF 003.914.387-27 

38043/2013 9002 
Rua XVII Quadra 10 Lote 01 – Extensão 
Serramar 

Lucia Almeida Falcão 
CPF 052.172.217-98 

39190/2013 8965 
Rua Frei Galvão, nº 674 Casa 04 – Village 
Rio das Ostras 

Kellen Ferreira Maciel 
CPF 079.402.717-25 

39191/2013 8968 
Rua Cantagalo, nº 642 Casa 05 – Jardim 
Marilea 

Edson José de Barros 
CPF 828.854.157-68 

39193/2013 9080 
Rua X Quadra 31 Lote 04 – Extensão 
Serramar 

Odair Vieira de Vasconcelos 
CPF 306.248.867-00 

Processo 

 Adm. 

Auto de 

Infração 

Nº 
Endereço do Imóvel Autuado 

5302/2012 9082 
Rua Rio de Janeiro, nº 283 – casa 02 – 
Quadra 09 Lote 25 – Ouro Verde 

Jessica Paola Hantke 
CPF 100.075.517-70 

20948/2011 9080 
Rua X , Quadra 31 Lote 04 – Extensão 
Serramar 

Odair Vieira de Vasconcelos 
CPF 306.248.867-00 

18586/2012 9126 
Avenida dos Bandeirantes, s/nº Quadra 10 
Lote 02 – Jardim Bela Vista 

Jair Gonçalves Faria  
CFF 768.370.257-91 

33352/2012 8968 
Rua Cantagalo, nº 642 Casa 05 Quadra 
09 Lote 18 – Jardim Mariléa 

Edson José de Barros  
CFF 828.854.197-68 

38044/2013 9001 
Rua Niteroi,nº 100 Quadra 05 lotes 21 e 
22 – Jardim Bela Vista 

Luscar dos Santos Valim 
CPF 457.895.177-49  

3445/2013 8965 
Rua Frei Galvão, nº 674 Casa 04 Quadra 
18 Lote 382 

Kellen Ferreira Maciel 
CPF 079.402.717-25 

39732/2013 9081 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 159 – Bairro 
Imperial 

Trajano de Oliveira Motta 
CPF 109.714.327-91 

39734/2013 9083 
Rua Marfim, Quadra 01 Lote 19 – Ouro 
Verde 

Domingos de Oliveira Pinheiro 
CPF  409.367.756-53 

AUTO DE INFRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras, visando garantir
o princípio constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade, torna
público a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, por
descumprimento da legislação edilícia e urbanística.
O autuado tem o prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a partir desta publicação, para interpor
Recurso contra o Auto de Infração, nos termos
da Lei nº. 203/96, sob pena de lançamento,
no Cadastro do Registro Geral de Imóveis,
para cobrança Judicial.

WAYNER FAJARDO GASPARELLO
Secretário Municipal de Obras

AUTO DE INFRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras, visando garantir
o princípio constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade, torna
público a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, por
descumprimento da legislação edilícia e urbanística.
O autuado tem o prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a partir desta publicação, para interpor
Recurso contra o Auto de Infração, nos termos
da Lei nº. 203/96, sob pena de lançamento, no
Cadastro do Registro Geral de Imóveis, para
cobrança Judicial.

WAYNER FAJARDO GASPARELLO
Secretário Municipal de Obras

Secretaria de Obras
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AUTO DE INFRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras, visando garantir
o princípio constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade, torna
público a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, por
descumprimento da legislação edilícia e urbanística.
O autuado tem o prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a partir desta publicação, para interpor
Recurso contra o Auto de Infração, nos termos
da Lei nº. 203/96, sob pena de lançamento, no
Cadastro do Registro Geral de Imóveis, para
cobrança Judicial.

WAYNER FAJARDO GASPARELLO
Secretário Municipal de Obras

P ro ce sso  

 A dm . 

A u to  d e  

In fraç ão  

N º 
E n d e reç o  do  Im óve l A u tua do  

3 0 4 7 /2 0 1 2  8 2 2 7 /1 2  
R u a  O sc a r B e rn a rd e s  F ilh o , Á re a  0 6  –  
L o te  0 6  –  C os ta zu l 

M a rild e s  F ra c o  d o  C a rm os a  

3 0 5 1 /2 0 1 2  8 2 3 1 /1 2  
R u a  O sc a r B e rn a rd e s  F ilh o , Á re a  0 6  –  
L o te  0 6  –  C os ta zu l 

M a rild e s  F ra c o  d o  C a rm os a  

4 1 9 8 /2 0 1 2  8 2 3 5 /1 2  
R u a  O sc a r B e rn a rd e s  F ilh o , Á re a  0 6  –  
L o te  0 6  –  C os ta zu l 

M a rild e s  F ra c o  d o  C a rm os a  

7 0 3 7 /2 0 1 2  8 2 4 9 /1 2  
R u a  D in a h  S ilv e ira  Q u e iro z , Q u a d ra  5 6  
L o te  0 1  –  E ns e a d a  d a s  G a iv o tas  

E liza b e th  G  d e  O liv e ira  C o n s truç ão  e  
A dm in is traç ã o  M E  

8 0 1 7 /2 0 1 2  8 4 5 4 /1 2  
R u a  B o m  J es u s  d e  I ta b a p o a n a , c as a  0 2  
Q u a d ra  0 8  L o te  0 2  –  O u ro  V e rd e  

B ru n o  F ra n ç a  M a rq u e s  d a  S ilva  

8 0 1 9 /2 0 1 2  8 4 5 5 /1 2  
R u a  J o v em  V ia n a , 9 2  Q u a d ra  1 7  L o te  0 7  –  
N o v o  R io  d a s  O s tra s  

R e n e  S o a re s  d a  S ilva  

8 6 4 3 /2 0 1 2  8 4 5 6 /1 2  
R u a  P a ra íb a  d o  S u l,  3 9 1  Q u a d ra  5 8  L o te  
1 2  –  J a rd im  M a rilé a  

J o rg e  R o n a ld  

1 4 7 1 9 /2 0 1 2  8 3 5 7 /1 2  
A lam e d a  S c h u e le r c om  a  R u a  A rag u a ia  
Q u a d ra  0 3  L o te  2 1 -A  –  B a ln e á rio  
R e m a ns o  

S o le il –  S o l E m p re e n d im e n tos  Im ob iliá rio s  
L td a  

1 4 7 2 2 /2 0 1 2  8 4 6 1 /1 2  
R u a  E d u a rd o  P io  D u a rte  d a  S ilv a , Q u a d ra  
2 9  lo te  1 7  

D e b o ra h  F e rn a n d a  d o  P a tro c in io  P a c h ec o  

1 4 7 2 3 /2 0 1 2  8 4 6 0 /1 2  
A ve n id a  d o s  B a n d e ira n tes  c om  a  R u a  
P o rto  A le g re  Q u a d ra  0 2  L o te  0 1  

E ly  B a rre to  d a  S ilva  

1 6 2 3 9 /2 0 1 2  8 4 6 5 /1 2  
R u a  J a ir N o b re g a , 5 9 7  –  Q u a d ra  16  lo te  
1 0  –  T e rra  F irm e  

R o b e rt J ac o b  H u e g e l 

1 6 5 9 5 /2 0 1 2  8 4 7 5 /1 2  
R u a  J o ã o  P e s s o a  c om  R u a  N ite ró i Q u a d ra  
1 4  L o te  0 4  –  J a rd im  B e la  V is ta  

M a rc u s  V in ic iu s  F e rre ira  

2 0 8 4 2 /2 0 1 2  8 4 9 0 /1 2  
R u a  R io  d e  J a n e iro , 1 6 2 5  Q u a d ra  5 2  lo te  
0 4  –  E x te n s ã o  d o  B o s q u e  

S ilv ia  M a ria  F e rre ira  G u e d e s  

2 0 8 5 0 /2 0 1 2  8 4 8 4 /1 2  
R u a  F re i G a lvã o  Q u a d ra  1 4  L o te  28 1  –  
V illa g e  R io  d a s  O s tra s  

C le u s a  M a ria  d o s  A n jos  

2 0 8 9 1 /2 0 1 2  8 0 5 2 /1 2  R o d o v ia  A m a ra l P e ixo to , 4 8 5 5  –  C e n tro  In s t itu to  d e  M e d ic in a  N u c le a r 

2 0 8 9 4 /2 0 1 2  8 0 5 7 /1 2  
A ve n id a  E uc lid es  d a  C u n h a , Q u a d ra  1 6  
L o te  2 0 ª  –  E ns e a d a  d as  G a ivo ta s  

A u g u s to  E d u a rd o  M ira n d a  P in to  

3 3 5 0 9 / 2 0 1 3  8 6 6 0 / 1 3  R u a  N i lz a ,  1 0 1  Q u a d r a  C - 5  L o t e  1 9  
–  C o s t a z u l T a t ia n a  S iq u e i r a  M a l t a  

3 3 5 1 0 / 2 0 1 3  8 9 2 5 / 1 3  
R u a  E l i z e t e  C a r d o s o  Q u a d r a  0 3  L o t e  
0 1  –  J a r d im  C a m p o m a r  M a r i le n e  O l i v e i r a  S i lv a  

3 3 5 5 2 / 2 0 1 3  8 8 5 3 / 1 3  R u a  A c r e ,  Q u a d r a  4 3  L o t e  1 4  –  
E x t e n s ã o  B o s q u e  d a  P r a ia  M a r ia n a  P e r e i r a  C o e lh o  

3 3 5 5 3 / 2 0 1 3  8 8 5 4 / 1 3  R u a  F la m e n g o  Q u a d r a  W  L o t e  1 3  
N o v o  R io  d a s  O s t r a s  T h e r e z a  S p in e l l i  d e  C a r v a lh o  

3 3 5 5 4 / 2 0 1 3  8 8 5 8 / 1 3  R u a  P a r a íb a  c a s a  0 3  Q u a d r a  1 7  lo t e  
1 1  –  E x t e n s ã o  B o s q u e  d a  P r a ia  J o s é  C a r lo s  F e r n a n d e s  d e  O l iv e i r a  

3 3 5 5 5 / 2 0 1 3  8 8 5 9 / 1 3  R u a  B o m  J e s u s  d e  I t a b a p o a n a  
Q u a d r a  0 1  L o t e  1 1  -  R e c r e io  S é r g io  S a n t o s  R a m o s  

3 3 5 5 6 / 2 0 1 3  8 8 6 0 / 1 3  
T r a v e s s a  G u a lb e r t o  D a v id ,  1 4 9  
Q u a d r a  1 4   L o t e  0 3  –  P a r q u e  
Z a b u lã o  

M a n o e l  C a r lo s  F e r r e i r a  

3 3 5 6 1 / 2 0 1 3  8 9 1 6 / 1 3  R u a  T e r e s o p o l is  Q u a d r a  1 3  L o t e  1 0 -
A  –  J a r d im  M a r i lé a  

J o s é  C a r lo s  S a l le s  d e  A z e r e d o  

3 3 5 6 2 / 2 0 1 3  8 9 1 7 / 1 3  R u a  N i t e r ó i ,  2 1 0 5  c a s a  0 7  –  
C o n d o m ín io  M a r i lé a  I  –  Á r e a  C  

C a r o l in a  A n d r a d e  M a g a lh ã e s  
C a ld a s  

3 3 6 0 8 / 2 0 1 3  8 9 2 1 / 1 3  
R u a  F r a n c is c o  S o a r e s  d e  B a r r o s  
Q u a d r a  2 6  L o t e  0 6  A  –  J a r d im  
C a m p o m a r  

M a u r i  A lv e s  B a ie n s e  

3 3 6 1 1 / 2 0 1 3  8 8 6 5 / 1 3  R u a  C a n t a g a lo  Q u a d r a  A  L o t e  0 3  
C a s a  G r a n d e  

A lc in é a  d e  M e n e z e s  

3 3 6 1 3 / 2 0 1 3  8 8 6 6 / 1 3  R u a  M a r a c a n ã  Q u a d r a  T  L o t e  1 8  –  
N o v o  R io  d a s  O s t r a s  L u iz  A n t ô n io  F o n s e c a  P e ç a n h a  

3 3 6 1 5 / 2 0 1 3  8 8 6 4 / 1 3  
R u a  S ã o  L u iz  /  R u a  S ã o  P a u lo  
Q u a d r a  4 4  L o t e  0 1  –  J a r d im  B e la  
V is t a  

A n d r é  L u iz  P e r e i r a  L a u r in d o  

3 3 6 1 7 / 2 0 1 3  8 9 2 6 / 1 3  R u a  A l f r e d o  P e s s e g u e i r o  d o  A m a ra l  
Q u a d r a  2 8  L o t e  E - 0 5  –  C o s t a z u l  

L ú c ia  d e  F á t im a  C a r d o s o  d e  
A lm e id a  

3 3 6 2 5 / 2 0 1 3  8 8 1 3 / 1 3  R u a  V a le n ç a  Q u a d r a  1 7  L o t e  1 1  -   
J a r d im  M a r i lé a  D i ja lm a  F r a n ç a  d e  J e s u s  

3 3 6 2 7 / 2 0 1 3  8 8 1 4 / 1 3  R u a  S ã o  P a u lo  Q u a d r a  3 3  L o t e  0 9  –  
J a r d im  B e la  V is t a  

E l i z a b e t h  F r e im a n n  

3 3 6 2 9 / 2 0 1 3  8 8 1 5 / 1 3  
R u a  L a é c io  L ú c io  d e  C a r v a lh o ,   1 8 5  
Q u a d r a  R  L o t e  0 7  –  N o v o  R io  d a s  
O s t r a s  

S a m u e l  M e n d e s  d a  R o c h a  

3 3 6 3 0 / 2 0 1 3  8 8 1 6 / 1 3  R u a  R io  d e  J a n e i r o  Q u a d r a  4 7  lo te  
2 5  –  E x t e n s ã o  d o  B o s q u e  F lá v io  F o n t e  V ie i r a  

3 3 6 3 1 /2 0 1 3  8 8 1 9 /1 3  A la m e d a  P rin c ip a l Q u a d ra  F  L o te  2 7  –  
P ra ia  M a r 

 R o b e rto  M a rtin s  

3 3 6 5 1 /2 0 1 3  8 9 0 6 /1 3  R u a  N ite ró i Q u a d ra  0 4  L o te  0 2  –  J a rd im  
M a rilé a  

B e n e d ito  d o s  S a n to s  S a n ta n a  

3 3 6 5 3 /2 0 1 3  8 9 0 8 /1 3  R u a  A m a p á  Q u a d ra  1 0  L o te  0 8  –  C id a d e  
P ra ia n a  

M a ria  C ris t in a  d e  M e lo  S c o f ie ld  

3 3 6 5 4 /2 0 1 3  8 9 0 9 /1 3  R u a  M a c a é  Q u a d ra  6 2  L o te  1 3  –  J a rd im  
M a rile á  

J o s é  G u im a rã e s  S a lv a d o r 

3 3 6 5 5 /2 0 1 3  8 9 1 0 /1 3  R u a  P o rto  d e  S a n to s  Q u a d ra  D  L o te  1 1  –  
C o n d o m ín io  P o rto  S e g u ro  

K le b e r S a n t ia g o  B u e n o  

3 3 6 6 6 /2 0 1 3  7 1 4 2 /1 3  R u a  P ia u í Q u a d ra  8 1  L o te  0 5  –  C id a d e  
B e ira  M a r 

N ils o n  G o n ç a lv e s  F ra g a  

3 3 6 7 3 /2 0 1 3  7 6 4 1 /1 3  R u a  A ra g u a ia  Q u a d ra  1 1  L o te  1 3 5  A  –  
B a ln e á r io  R e m a n d o  

D io n ís io  M  C a b ra l J u n io r 

3 3 6 7 7 /2 0 1 3  8 6 0 2 /1 3  R u a  J o ã o  P e s s o a  Q u a d ra  0 2  L o te  0 9  –  
R e c re io  

C o s ta  d o  S o l E m p re e n d im e n to s  
Im o b iliá r io  L td a  E P P  

3 4 0 7 4 /2 0 1 3  8 6 3 6 /1 3  R o d o v ia  A m a ra l P e ixo to  K m  1 6 1  –  B a irro  
Im p e ria l –  M a r d o  N o rte  

F a lc k  N u te c  

3 3 3 5 4 /2 0 1 2  8 8 7 4 /1 3  R u a  C a n ta g a lo , 6 4 2  C a s a  0 1  Q u a d ra  0 9  
L o te  1 8  –  J a rd im  M a rilé a  

Iv a n ild a  d a  S ilva  M a rq u e s  

1 4 4 0 3 /2 0 1 0  8 9 7 1 /1 3  R u a  M a c e ió  Q u a d ra  3 7  L o te  0 7  –  J a rd im  
B e la  V is ta  

C e lio  C o z e n d e y  

1 5 1 0 9 /2 0 1 0  8 9 7 0 /1 3  R u a  S ã o  F id e lis  Q u a d ra  1 8  L o te  1 0 /1 1  –  
R e c re io  

J a n e tte  D io g o  d a  S ilv a  

2 3 1 0 8 /2 0 1 2  9 1 0 3 /1 3  A v  S e rra m a r Q u a d ra  2 6  L o te  0 8  –  S e rra m a r M a ria  R ita  R ib e iro  V e n â n c io  
1 7 1 3 1 /2 0 1 1  9 1 0 1 /1 3  A v e n id a  d o s  C o q u e iro s , 1 7 5  c a s a  0 2  

Q u a d ra  A  L o te  1 3  A  –  V e rd e s  M a re s  
S a lv a d o r M a c h a d o  F ig u e ira  

2 0 9 5 0 /2 0 1 1  9 1 0 2 /1 3  R u a  X  Q u a d ra  3 1  L o te  0 3  –  E xte n s ã o  
S e rra m a r 

A m ilto n  R o c h a  R ib e iro  

3 9 6 1 4 /2 0 1 2  8 9 6 4 /1 3  R u a  S ã o  F id e lis ,  1 0 5 6  (á re a  re m a n e s c e n te ) 
–  R e c re io  

N ilz a  M o lin a  P e c ly  

4 1 6 4 3 /2 0 1 2  7 1 4 9 /1 3  R u a  Irm ã  F a u s t in a , 4 1 6  c a s a  0 1  Q u a d ra  2 4  
L o te  5 7 1  –  V illa g e  R io  d a s  O s tra s  

P a u lo  A r in o  H o m e m  d e  O liv e ira  

4 1 6 4 3 /2 0 1 2  7 1 5 0 /1 3  R u a  S a n ta  C e c ilia ,  6 5 7  c a s a  0 3  Q u a d ra  2 4  
L o te  5 7 0  –  V illa g e  R io  d a s  O s tra s  

Is a ia s  d e  A lm e id a  C o rre ia  

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013 – SEMDEC

O MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - RJ, CNPJ
39.223.581/0001-66, por meio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e em
parceria com a Secretaria de Turismo, torna
pública a Convocação do Cadastro de
Reserva, por segmento, dos cadastrados
interessados e que atingiram o índice de
classificação necessário para participar da Feira
de Preços Especiais- FEPE, conforme anexo.

I- DA CONVOCAÇÃO
Considerando que a quantidade de cadastrados
interessados para participar da Feira de Preços
Especiais- FEPE, foi inferior à quantidade de
estandes disponíveis, o MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e em parceria com
a Secretaria de Turismo, resolve convocar todos
os cadastrados interessados em participar da
Feira de Preços Especiais- FEPE.

II- DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
Após a convocação dos cadastrados por meio
de Diário Oficial, os mesmos deverão se
apresentar na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, localizada à Praça
Prefeito Cláudio Ribeiro, Bairro Extensão do
Bosque, de 05 a 07 de agosto de 2013, das
08h00min às 16h30min, munidos dos seguintes
documentos:
I – Comprovante de inscrição no CNPJ;
II – Contrato social ou documento equivalente, na
forma da lei;
III – Documento de identificação, RG e CPF do
responsável pela administração da pessoa jurídica;
IV – Certidão negativa de tributos federais e divida
ativa da União
V – Certidão negativa municipal;
VI – Certidão negativa de débitos trabalhistas CNDT;
VII – Certidão negativa de FGTS;
VIII – Certidão negativa de INSS;
IX – Formulário de cadastramento preenchido
online impresso;
X- Apresentação do Alvará de funcionamento.

III- DA ANÁLISE DOCUMENTAL E PAGAMENTO
A análise do acervo documental se dará
imediatamente mediante entrega dos documentos
na presença do cadastrado e o mesmo ficará ciente
de qualquer pendência inerente ao cadastramento.

Após a análise dos documentos e a comprovação
da legitimidade dos mesmos, os contemplados
serão notificados e encaminhados à Secretaria
Municipal de Fazenda para efetuar o pagamento.

A confirmação do pagamento se dará por meio da
apresentação de recolhimento do DAMRO,
impreterivelmente no prazo de 24 horas a contar da
data do recebimento de notificação emitida por esta
Secretaria, referente à contemplação do estande.

A não apresentação dos documentos e ou a
comprovação do pagamento pelo contemplado
no prazo estabelecido, acarretará no impedimento
da participação do mesmo na Feira de Preços
Especiais- FEPE. Após a comprovação do
pagamento do DAMRO, o contemplado assinará
o contrato de permissão de uso com o Município,
obrigando-se às cláusulas e condições
estabelecidas no instrumento contratual.

Rio das Ostras, 31 de julho de 2013.

MÁRIO LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
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DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO
CADASTRO DE RESERVA DOS CADASTRADOS
INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA FEIRA DE
PREÇOS ESPECIAIS- FEPE

O MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - RJ, CNPJ
39.223.581/0001-66, por meio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e em
parceria com a Secretaria de Turismo, torna
pública a Divulgação da Classificação Geral, por
segmento, dos cadastrados interessados em
participar da Feira de Preços Especiais- FEPE,
conforme documento anexo.

I – DA CONVOCAÇÃO

A convocação dos cadastrados se dará pela ordem de
classificação do cadastramento e segmento, por meio
da CHAMADA PÚBLICA Nº002/2013 – SEMDEC.
O Município manterá o Cadastro de Reserva dos
interessados cadastrados e os mesmos poderão
ser convocados mediante a desclassificação ou
desistência de algum contemplado.

Rio das Ostras, 31de julho de 2013.

MÁRIO LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

ANEXO
Convocação do Cadastro de Reserva, por
segmento, dos cadastrados interessados e que
atingiram o índice de classificação necessário
para participar da Feira de Preços Especiais- FEPE.

Segmento: Roupas e Acessórios

Classificação|Nome da Empresa| CNPJ| Pontuação|
Tempo|Nº da Inscrição|Mês/Ano
1º|PADAN IND E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ME|32.211.880/0001-31|10|24. anos e 8
meses|13|11/1988
2º|OURO MAR COMÉRCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA|00.341.720/0001-10|10|18.
anos e 7 meses|45|12/1994
3º|VALVERDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ME|39.692.579/0001-36|10|18. anos e 4
meses|14|03/1995
4º|DILMA C. DE SOUZA MONSUETE|03.064.450/
0001-36|10|14. anos e 4 meses|49|03/1999
5º|BRAVICXIA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA|05.600.532/0001-
83|5|10. anos e 3 meses|28|04/2003
6º|LE O ANDRADE COMERCIO E CONFECCÕES
DE ROUPAS ME|17.343.702/0001-70|5|6. anos e
11 meses|5|08/2006
7º|ANA MARIA DA SILVA FERNANDES,NOME
FANTASIA: LET‘S GO|13.678.756/0001-36|5|6.
anos e 9 meses|9|10/2006
8º|I.C.A. DE SOUZA ROUPAS INTIMAS
ME|10.651.793/0001-62|1|4. anos e 11
meses|73|08/2008
9º|A.S.LIMA COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA|10.597.688/0001-92|1|4.
anos e 6 meses|46|01/2009
10º|PATRICIA BOMFIM DA SILVA|11.118.804/
0001-06|1|3. anos e 11 meses|15|08/2009
11º|NF GUIMARÃES COMERCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS ME|11.190.602/0001-75|1|3.
anos e 10 meses|61|09/2009
12º|MARCELO DOS SANTOS DUTRA|11.111.993/
0001-95|1|3. anos e 9 meses|32|10/2009
13º|J GASPAR FILHO CONFECÇÕES LTDA
ME|31.260.755/0003-10|1|3. anos e 7
meses|77|12/2009
14º|NEW LOOK COMERCIO E CONFECÇÕES
LTDA|11.662.710/0001-01|1|3. anos e 2
meses|51|05/2010
15º|M O PINTO COMERCIO DE
ROUPAS|12.142.583/0001-74|1|3. anos e 0

meses|72|07/2010
16º|MARCIA DE FATIMA FEITAL DE SOUZA|
12.328.451/0001-31|1|2. anos e 11 meses|25|08/2010
17º|OSTRA BLUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES
DE ROUPAS LTDA|12.336.627/0002-88|1|2. anos
e 10 meses|11|09/2010
18º|CHAMOUN MODAS LTDA ME|29.377.009/
0001-06|1|2. anos e 7 meses|2|12/2010
19º|ALEX ALVES DE SOUZA|07.282.026/0001-
19|1|2. anos e 7 meses|71|12/2010
20º|A C N SILVA BOUTIQUE|13.199.031/0001-
65|1|2. anos e 6 meses|56|01/2011
21º|CAMISARIA JE LTDA ME|13.564.865/0001-
22|1|2. anos e 3 meses|29|04/2011
22º|KETELY ROSE RANGEL DE SOUZA ME|
13.846.453/0001-85|1|2. anos e 1 meses|62|06/2011
23º|L M RIFAN|14.250.544/0001-16|1|1. anos e
8 meses|41|11/2011
24º|R.R.S.S FRAGA|14.723.808/0001-01|1|1.
anos e 7 meses|70|12/2011
25º|KISCILLA DE CARVALHO PESSANHA (
PIRRACINHA )|14.883.271/0001-47|1|1. anos e
6 meses|30|01/2012
26º|MIOS BURITY MODA E CONFECÇOES ME|
15.329.843/0001-03|1|1. anos e 4 meses|26|03/2012
27º|RODRIGO VICENTE DOS SANTOS
10632329700|15.304.700/0001-47|1|1. anos e 3
meses|16|04/2012
28º|ALFREDO LOUREIRO FILHO|15.920.402/
0001-81|1|1. anos e 3 meses|27|04/2012
29º|YAKIOSTRAS GRILL LTDA|12.148.685/
0002-88|1|1. anos e 0 meses|22|07/2012
30º|L.S. SILVA RIBEIRO MODAS LTDA ME
(LOJA MARIA SOPHIA)|16.367.774/0001-
95|1|0. anos e 11 meses|55|08/2012
31º|KAMONA SURF COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA|16.098.098/0001-00|1|0.
anos e 10 meses|34|09/2012
32º|MARIA LINDA SHOES E ARTIGOS PARA
VIAGENS LTDA - ME|14.368.083/0002-61|1|0.
anos e 9 meses|4|10/2012
33º|NR MODA FASHION|14.705.903/0002-63|1|0.
anos e 7 meses|12|12/2012
34º|NATALINO DIAS DA SILVA 00270711708|
17.261.321/0001-42|1|0. anos e 7 meses|44|12/2012
35º|AGC ARAUJO GOMES CARVALHO|
17.089.829/0001-05| 1|0. anos e 7 meses|68|12/2012
36º|FEMALE BOUTIQUE|16.961.952/0001-
01|1|0. anos e 4 meses|1|03/2013
37º|SAGRADA PELE COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA|16.935.063/0001-70|1|0.
anos e 4 meses|7|03/2013
38º|LIDU MODAS|18.010.604/0001-84|1|0. anos
e 3 meses|52|04/2013
39º|KAP ARTIGOS INFANTIS E UTILIDADES DO
LAR LTDA|17.777.789/0001-94|1|0. anos e 1
meses|19|06/2013
40º|NAYARA MARTINS GONCALVES| 18.267.622/
0001-46| 1|0. anos e 0 meses|64|07/2013
41º|ANNELLYSE DIAS MOREIRA 12272007732|
13.561.653/0001-91|1|-1. anos e 11 meses|23|08/2013

Segmento: Sapatos e Acessórios

1º|L.S. REGIS DANTAS CALÇADOS|11.032.253/
0001-63|1|2. anos e 5 meses|69|02/2011
2º|MARIA LINDA SHOES E ARTIGOS PARA
VIAGENS LTDA - ME|14.368.083/0001-80|1|1.
anos e 10 meses|3|09/2011
3º|R C DA COSTA COMERCIO DE CALÇADOS ME|
14.383.242/0001-16|1|1. anos e 9 meses|18|10/2011
4º|J S ROCHA COMERCIO VAREGISTA DE
CALÇADOS ME|17.055.189/0001-12|1|0. anos
e 10 meses|33|09/2012

Segmento: Produtos Alimentícios

1º|MARCELO DE OLIVEIRA SILVA ‘’
PASTELARIA DO MARCELO’’|06.915.947/0001-
09|5|8. anos e 2 meses|20|05/2005
2º|FUSCALDI E FUSCALDI LANCHONETE
LTDA|13.229.470/0001-73|1|2. anos e 6

meses|17|01/2011
3º|ADRIANA ANDRADE GONÇALVES DE SOUZA|
13.448.023/0001-05|1|2. anos e 4 meses|63|03/2011
4º|CAFE I TAL|14.673.849/0001-30|1|1. anos e
7 meses|24|12/2011
5º|YAKIOSTRAS GRILL LTDA|12.148.685/0001-
05|1|1. anos e 4 meses|21|03/2012

Segmento: Cosméticos

1º|M.A.T. DAS NEVES COSMÉTICOS E
PERFUMARIA ME|05.852.287/0001-00|5|9. anos
e 6 meses|31|01/2004
2º|QBELA 2004 COSMETICOS LTDA ME|
06.070.044/0001-74|5|9. anos e 5 meses|43|02/2004
3º|LMCCS HIGIENE PESSOAL E IMUNIZAÇAO ME|
14.050.833/0001-71|1|1. anos e 11 meses|40|08/2011
4º|REGINA CÉLIA FERREIRA MANHÃES SILVA|
16.923.827/0001-07|1|0. anos e 9 meses|36|10/2012

Segmento: Outros

1º|WMI VIDEO SOM LTDA ME|39.689.377/0001-
35|10|19. anos e 2 meses|75|05/1994
2º|AMA PEIXOTO RELOJOARIA ME|02.904.954/
0001-54|10|14. anos e 7 meses|59|12/1998
3º|V H M PINTO COMERCIO VAREJSTA| 17.753.839/
0001-01|10|11. anos e 8 meses|54|11/2001
4º|2 L P M CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA ME| 07.566.994/0001-57|5|7. anos e 11
meses|47|08/2005
5º|L. R. RANGEL. ARTIGOS DO VESTUARIO-
ME|08.701.982/0001-50|5|7. anos e 4
meses|48|03/2006
6º|LMG DE AZEREDO COM.VAR.BIJOUTERIAS
ME|08.077.829/0001-02|5|7. anos e 1
meses|38|06/2006
7º|SERRALLAR ELETROMOVEIS LTDA|
01.741.658/0002-06|1|4. anos e 11 meses|53|08/2008
8º|ORTO COLCHOES DE RIO DAS OSTRAS LTDA|
10.439.601/0001-59|1|4. anos e 9 meses|37|10/2008
9º|GEN TECH LTDA ME|10.984.965/0001-10|1|4.
anos e 0 meses|42|07/2009
10º|FERNANDES E ALMEIDA ESCOLA MEDIA
DE FORMAÇÃO TECNICA E PROFISSIONAL
LTDA- ME|10.764.265/0001-10|1|4. anos e 0
meses|76|07/2009
11º|NELI SANDRA COUTINHO RANGEL
10746783701|12.023.387/0001-80|1|3. anos e 2
meses|65|05/2010
12º|MONTE BRANCO RESTAURANTES
LTDA|13.014.341/0001-68|1|2. anos e 9
meses|35|10/2010
13º|NILDO FERNANDES FALCAO
JUNIOR|13.538.383/0001-06|1|2. anos e 3
meses|66|04/2011
14º|NASCIMENTO BSJ COMERCIO DE
COLCHOES LTDA ME08|08.474.529/0002-
30|1|1. anos e 8 meses|60|11/2011
15º|INSIGHT CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
LTDA|14.842.276/0001-21|1|1. anos e 6
meses|10|01/2012
16º|BRUNA BASTOS RAMIRO PEREIRA|
14.303.848/0001-02|1|1. anos e 5 meses|58|02/2012
17º|FREITAS & FREITAS SERVICOS DE SAUDE
EIRELI- ME|15.695.359/0001-06|1|1. anos e 1
meses|8|06/2012
18º|LILLIAN MESQUITA PEREIRA DA
SILVA|16.801.688/0001-49|1|0. anos e 10
meses|39|09/2012
19º|FABIANE DA SILVA ALMEIDA|17.137.281/
0001-21|1|0. anos e 8 meses|57|11/2012
20º|MARILENE RODRIGUES AMARAL| 17.239.643/
0001-95|1|0. anos e 8 meses|67|11/2012
21º|TALITA RODRIGUES SETTE CAETANO|
12.722.629/0001-24|1|0. anos e 7 meses|74|12/2012
22º|LUCAS DE AZEVEDO TAVARES|17.527.841/
0001-54|1|0. anos e 5 meses|50|02/2013
23º|RIO DAS OSTRAS VENT EVENTOS TLDA
ME|18.251.263/0001-39|1|0. anos e 1
meses|6|06/2013



42 Rio das Ostras - Edição nº 646 de 02 a 08 de Agosto de 2013

Procuradoria Geral Secretaria de Planejamento,
Urbanismo e Habitação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO ACORDO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2013

PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ
e o Município de Rio das Ostras/RJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33139/2010.
Nº DO TERMO ADITIVO: 01.
DATA DE ASSINATURA: 29/07/2013.

OBJETO: Alteração das Cláusulas Primeira e
Segunda do Acordo de Cooperação nº 001/2013,
conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Fica alterada a redação da Cláusula Primeira do Acordo
de Cooperação nº 001/2013, conforme a seguir:
“O presente Acordo tem por objetivo a prestação
de reforço, pela PMERJ, de efetivo na Cia local,
no máximo de 100 (cem) policiais militares por
dia, para servir ao Município em períodos de alta
concentração populacional, tais como Reveilon,
Verão, Carnaval, aniversário da cidade, feriados
nacionais, estaduais e municipais, finais de
semana ou quando da necessidade de aumento
de efetivo para ser empregado na Segurança
Pública do Município, a critério das partes, a
qualquer dia da semana e época do ano.”

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS COMPETÊNCIAS
Fica alterada a redação da Cláusula Segunda do
Acordo de Cooperação nº 001/2013, incluindo a
alínea “d”, conforme a seguir:
“Compete ao Município:
d) Fornecer veículo (ônibus) para deslocamento
do efetivo Policial Militar, tanto internamente, em
Rio das Ostras, quanto para viagens
intermunicipais, para deslocamento do efetivo
para seus locais de origem.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Atendendo a solicitação da comissão
CONSOCIAL RIO DAS OSTRAS, através do ofício
01/2013, dá-se publicidade a formação da
Comissão Organizadora do 1º Fórum Municipal
sobre Transparência e Controle Social.

MEMBROS DA SOCIEDADE
- Tânia Maria do Nascimento – Presidente
- Sonia Augusta Pinto – Coordenadora Executiva
- Maria Aparecida Mazeiro Verdan –
Coordenadora Executiva
- Margareth Azevedo da Silva
- Eunice Maria Dias de Oliveira
- Gilberto Moreira dos Santos
- Manoel Manteiga Suarez – Suplente
- Rene Dutra – Suplente

MEMBRO DO PODER PÚBLICO
- Monica Regina Jatahy leite – SECPLAN
- Gilson Lucio Carvalho – Suplente
- Sergio Eduardo Assad Seabra Lebre – Cãmara
Municipal
- Arthur Siqueira Netto - Suplente
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EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N°: 171/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 042/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SOLICITANTE: OstrasPrev – Rio das Ostras
Previdência
PARTES: OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência
e A. C. Alarmes e Portões Eletrônicos Ltda
OBJETO: Aquisição de motor para portão de
garagem, a fim de proporcionar maior segurança
no estacionamento do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 1.810,00
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 449052.99.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº

8.666/1993.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N°: 172/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 042/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SOLICITANTE: OstrasPrev – Rio das Ostras
Previdência
PARTES: OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência
e A. C. Alarmes e Portões Eletrônicos Ltda
OBJETO: Aquisição de controles remotos digitais
para portão de garagem, a fim de proporcionar maior
segurança no estacionamento do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 810,00
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 339030.99.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº

8.666/1993.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO ANUAL
OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS

PREVIDÊNCIA- Agosto/2013

O OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência,
convoca os aposentados e pensionistas,
aniversariantes no mês de agosto, para efetuar o
recadastramento anual obrigatório, nos termos
da Lei n° 1585/2011. O aposentado, pensionista ou
responsável legal deverá comparecer a nossa sede,
na Rua Rio Grande do Sul, nº 129, Extensão do
Bosque, Rio das Ostras, em qualquer data do mês
de referência, de segunda a sexta das 08h às 17h
(exceto nos períodos em que houver feriado ou
ponto facultativo, favor nos consultar com
antecedência nos telefones (22) 2764-1310, 2764-
1198, 2764-7436 ou pelo e-mail
ostrasprev@ostrasprev.rj.gov.br).
Informamos que, caso o recadastramento não
seja realizado até o dia 30/08/2013, o beneficiário
terá o pagamento do seu benefício suspenso, a
partir do mês subsequente, conforme art. 1°,
parágrafo único da referida lei.

APOSENTADOS
Adelir Fernandes de Souza
Alicídia de Souza Coelho
Ana Jacqueline B. da S. Costa
Beatriz Assumpção Peroba
Carlos José da Gama Silva
Dionília Silva de Moraes
Domingos P. Martins
Eny de Oliveira Rosa
Fernando Luiz da R. Alves
Ivanilda A. P. de Oliveira
José Luiz Ribeiro

Luciana S. dos S. Silva
Margarida Flor Távora F. Cruz
Maria Anízia Braga Mesquita
Maria das Neves Oliveira Chagas
Maria Izabel Luz Vieira
Marilda Ferreira Schiliths
Marineli Baptista Azevedo
Susana Veloso de Souza
Vânia Lúcia Vieira Garcia

PENSIONISTAS
Ecivam da Silva Gomes
Eliezer Figueiredo Reis (Resp. Joselma Figueiredo Reis)
Elza Antonio Macêdo
Isabelle dos Anjos Cardoso (Resp. Esdras da
Fonseca Cardoso)
Maria Cleudes C. da Silva
Maria Salvadora Gomes
Rafael da C. Pinheiro (Resp. Cirlei Ribeiro da Cruz)

Rio das Ostras, 01 de agosto de 2013.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

PORTARIA N º 046/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS, as
servidoras Sra. Lucia Maria da Silva e Sra. Maria
da Conceição da Silva Pereira, a partir de 01 a 30
de julho, referente ao período aquisitivo 01/06/
2012 a 01/06/2013.

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

Gabinete da Presidência, 31 de julho de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

PORTARIA N º 047/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 01 (um) mês de LICENÇA
PRÊMIO por assiduidade a servidora efetiva, Sra.
MARILIA VIDAL BALDEZ, matricula 006, conforme
dispõe Lei Municipal nº 079/94, artigo 77, § 2º do
Estatuto do Servidor, referente ao 3º mês do
qüinqüênio 2003/2008, a partir de 01 a 30 de
agosto de 2013, obedecendo ao principio da
oportunidade, disponibilidade e conveniência
administrativa, conforme processo administrativo
nº 013/2012.

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

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

Gabinete da Presidência, 31 de julho de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Presidente

Administração Vinculada

RIO DAS OSTRAS
PREVIDÊNCIA

ATOS do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Rio das Ostras

Estado do Rio de Janeiro
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