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SEMANA MUNDIAL DE
LUTA CONTRA A AIDS
Secretaria de Saúde prepara programação

especial no município a partir do próximo

domingo, dia 1º
No dia 1º de dezembro, domingo,

celebra-se o Dia Mundial de Luta contra

a Aids. Em Rio das Ostras, o Centro de

Saúde da Extensão do Bosque vai abrir

às portas, de 7h às 17h, para que a

população possa realizar o teste rápido

de HIV, com resultado no mesmo dia. A

programação inclui atividades educa-

tivas sobre a doença e distribuição de

camisinhas. As ações continuam

durante toda a semana, de 2 a 6 de

dezembro, no Centro de Saúde, de 18h

às 21h, incluindo a realização dos testes.

Transmitida pelo vírus HIV, a doen-

ça pode atingir homens e mulheres,

independente de suas orientações

sexuais, idade ou condição social. Com

base nisso, a Prefeitura quer mobilizar

toda a comunidade a refletir sobre a

prevenção à doença e estimular as

pessoas a realizar o teste.

A Secretaria Municipal de Saúde

espera superar o número de testes

realizados no ano passado, quando mais

de 500 pessoas ficaram sabendo se

eram ou não portadoras do vírus. O

exame é feito a partir da coleta uma

gota de sangue da ponta do dedo.

A coordenadora do Programa Muni-

cipal de controle das Doenças Sexual-

mente Transmissíveis - DST/Aids,

ginecologistas, nutricionistas, psicó-

logos, dermatologista, equipe de enfer-

magem e assistente social.

PRESERVATIVOS – Maria Clara faz

questão de frisar que não é só durante

essa semana que o público pode obter

camisinhas gratuitamente. Os preser-

vativos estão disponíveis para a

população nas unidades de saúde, a

qualquer dia de funcionamento, sem

necessidade de cadastro.

Maria Clara Araújo, explica que a

população não realiza só o teste,

ela recebe orientações sobre

a doença e conversa com

a equipe de saúde.

Saber do contágio

precocemente au-

menta a expec-

tativa de vida

do soropo-

s i t i v o .

Q u e m

busca tra-

tamento es-

pecializado no

tempo certo e se-

gue as recomendações

ganha em qualidade de

vida. Além disso, as mães soropositivas

têm 99% de chance de terem filhos sem

o HIV se seguirem o tratamento

recomendado durante o pré-natal,

parto e pós-parto.

PROGRAMA – Rio das Ostras reúne

hoje cerca de 400 pessoas em trata-

mento.  Só neste ano, 90 pessoas

descobriram que tinham o HIV.

O Programa Municipal DST/AIDS

conta com uma equipe multidisci-

plinar, com infectologistas, pediatra,
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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 0908/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, amparado pelo que prevê a Lei Orgânica do Município
e a Constituição da República Federativa do Brasil,

Considerando o volume de chuva que castiga o Município
de Rio das Ostras e a previsão feita para os próximos dias;
Considerando as adversidades que vêm sendo
detectadas pelas Secretarias de Serviços Públicos, Obras,
Ambiente, Bem Estar Social, Saúde e Segurança Pública,
através da Coordenadoria de Defesa Civil, que
influenciam diretamente na vida dos cidadãos riostrenses;
Considerando a necessidade de envidar esforços no sentido
de preservar a integridade física das pessoas, bem como a
normalidade do funcionamento da cidade, evitando-se ao
máximo os transtornos que vêm sendo ocasionados pela
forte e constante chuva que atinge o município;

D E C R E T A

Art. 1º Fica decretado estado de Alerta no território do
município de Rio das Ostras.

Art. 2º As Secretarias Municipais diretamente envolvidas
com as providências que se fizerem necessárias à
prevenção e à resolução dos problemas ocasionados
pela chuva, deverão disponibilizar pessoal e equipamentos
para atender as demandas detectadas, sempre sob a
orientação da Coordenadoria de Defesa Civil do Município.

Art. 3º O estado de Alerta cessará tão logo a situação
excepcional deixe de existir, após manifestação da
Coordenadoria de Defesa Civil.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0909/2013

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

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em
favor da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras nas
dotações orçamentárias constantes do anexo deste
Decreto, na importância de R$ 1.265.814,50 (um milhão
duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quatorze
reais e cinquenta centavos).

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, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0910/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Parágrafo 4° do artigo 6° da Lei
Municipal nº 1772/2013.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em
favor da Fundação Rio das Ostras de Cultura nas dotações
orçamentárias constantes do anexo I deste Decreto, na
importância de R$ 143.828,83 (cento e quarenta e três mil
oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos).

Art. 2º - O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto,
será proveniente de superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial no exercício de 2012, nos termos do

ANEXO DO DECRETO Nº 0909/2013

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

3.3.90.39.00 - 0.1.50 1.265.814,50     

3.3.90.39.00 - 0.1.50 1.000.000,00     

3.3.90.39.00 - 0.1.50 265.814,50         

                                                                                                                                 

1.265.814,50 1.265.814,50

    02.10 - 18.541.0015.2.438

SEMAP - Tratamento e Disposição Final de Resíduos

SEMAP - Coleta e Transporte de Lixo

    02.10 - 18.541.0015.2.431

SEMAP - Limpeza de Áreas Públicas Urbanas

    02.10 - 18.541.0015.2.433

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

DESPESA - FONTE

TOTAL
Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DO DECRETO Nº 0910/2013

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO REFORÇO

3.1.90.11.00 - 0.1.00 315,29                    

4.4.90.52.00 - 0.1.04 114.259,22         

3.3.90.39.00 - 0.2.41 29.254,32            

                                                                                                                                 

143.828,83

05 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

DESPESA - FONTE

TOTAL

FROC - Manutenção da Unidade

    05.01 - 13.122.0001.2.150

FROC - Gestão de Pessoal

    05.01 - 13.122.0001.2.151

    05.01 - 13.392.0077.2.793

FROC - Manutenção das Unidades Culturais

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

0.1.00 Ordinários 315,29                           

0.1.04 Royalties - Lei 7990/89 114.259,22                

0.2.41 FROC 29.254,32                   

TOTAL 143.828,83                

ANEXO II DO DECRETO Nº 0910/2013

 

UNIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO REFORÇO

3.3.90.39.00 - 0.2.45 10.000,00            

3.3.90.39.00 - 0.2.45 319.608,72         

                                                                                                                                 

329.608,72          TOTAL

11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESA - FONTE

    11.01 - 18.541.0001.2.151

FMMA - Manutenção da Unidade

    11.01 - 18.543.0013.2.448

FMMA - Recuperação de Ecossistemas

ANEXO I DO DECRETO Nº 0911/2013

 Código Especificação Item Sub-alínea Fonte Categoria

1000.00.00.00 Receitas Correntes 329.608,72 

1600.00.00.00 Receita de Serviços 329.608,72 

1600.99.00.00 Outros Serviços   329.608,72 

1600.99.01.00 - 0.2.45 Análise e  Licenciamento Ambiental 329.608,72 

 

Código Descrição
Orçado na Lei 

1772/2013

Arrecadado até 

outubro/2013

Excesso de 

Arrecadação

1600.99.01.00 - 0.2.45 Análise e  Licenciamento Ambiental 300.000,00           629.608,72           329.608,72            

PROJEÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FMMA - 0.2.45

ANEXO II DO DECRETO Nº 0911/2013
ANEXO DE RECEITA

ANEXO III DO DECRETO Nº 0911/2013
METODOLOGIA DE CÁLCULO

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras
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inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em
conformidade com anexo II do presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0911/2013

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 do Fundo Municipal de Meio Ambiente nas dotações
orçamentárias constantes do anexo I deste Decreto, na
importância de R$ 329.608,72 (trezentos e vinte e nove
mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º - O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto,
será proveniente de excesso de arrecadação, nos termos
do inciso II, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em
conformidade com os anexos II e III do presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0912/2013

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 do Fundo Municipal de Meio Ambiente nas dotações
orçamentárias constantes do anexo deste Decreto, na
importância de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta 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, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0913/2013

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de
2013 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
e o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 101, de
04 de maio de 2000, que trata das Normas de Finanças
Públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

D E C R E T A :

Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta,
Indireta, Fundações e, inclusive, os Fundos Especiais
obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro
de 2013, as disposições de caráter orçamentário,
financeiro, contábil e patrimonial contidas neste Decreto.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Planejamento, em conjunto
com a Secretaria Municipal de Fazenda, providenciará a
abertura de crédito suplementar para compatibilizar os
saldos das dotações orçamentárias às reais necessidades
da Administração, levando-se em consideração os
processos de despesas em andamento, que deverão ser
concluídos ainda no correr do presente exercício.

Art. 3º - Os servidores responsáveis por adiantamentos
para pagamento de pequenas despesas e participação
em eventos deverão apresentar suas prestações de
contas, impreterivelmente até o dia 13/12/13,
independente do prazo de aplicação;

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

3.3.90.39.00 - 0.2.45 230.000,00         

4.4.90.52.00 - 0.2.45 50.000,00            

3.3.90.30.00 - 0.2.45 30.000,00            

3.3.90.32.00 - 0.2.45 10.000,00            

3.3.90.39.00 - 0.2.45 50.000,00            

4.4.90.52.00 - 0.2.45 50.000,00            

3.3.90.30.00 - 0.2.45 20.000,00            

4.4.90.52.00 - 0.2.45 20.000,00            

                                                                                                                                 

230.000,00 230.000,00

11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESA - FONTE

TOTAL

    11.01 - 18.543.0013.2.448

FMMA - Recuperação de Ecossistemas

FMMA - Ações Educativas

    11.01 - 18.541.0001.2.151

FMMA - Manutenção da Unidade

    11.01 - 18.541.0013.2.447

ANEXO DO DECRETO Nº 0912/2013

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

§ 1º - Os processos de prestações de contas dos
adiantamentos concedidos que encontram-se com
exigências nas secretarias de origem, devem ser
encaminhados a SEMFAZ/CCONT até o dia 13/12/13
regularizados.

Art. 4º - As Secretarias e os Fundos, responsáveis pelos
convênios com as Associações, Fundações, Ongs ou
outras entidades deverão comunicá-las que a data limite
para apresentação das prestações de contas dos valores
liberados durante o exercício de 2013 será
impreterivelmente até o dia 13/12/13;

§ 1º - Incluem-se neste artigo os processos de prestações
de contas dos convênios que encontram-se com
exigências nas secretarias de origem;

Art. 5º - A COTE - Coordenadoria de Tesouraria promoverá
pagamentos  das Notas Fiscais que forem recebidas na
Secretaria Municipal de Fazenda /CCONT até o dia 13 de
dezembro do corrente. Notas Fiscais recebidas posteriormente
a esta data serão liquidadas no próximo exercício.

Art. 6º - Os responsáveis pela guarda e conservação de
bens patrimoniais em uso e bens em almoxarifados
promoverão levantamento físico completo desses bens,
em 13 de dezembro de 2013, enviando cópias para a CCONT
para os ajustes contábeis que se façam necessários.

Art. 7º - Os procedimentos contábeis necessários para
cumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei
Complementar nº 101 – LRF, de 04 de maio de 2000
deverão estar concluídos até o último dia útil deste
exercício, devendo, para tanto, que todos os órgãos da
Administração Pública Municipal, observem as normas
estabelecidas no presente Decreto.

Art. 8º - As situações não previstas ou excepcionais,

devidamente instruídas através de processos
encaminhados pelo titular do Órgão ou Entidade, serão
apreciadas pelo Prefeito, ouvindo, se for o caso, a
Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de
Planejamento e a Controladoria Geral do Municipal.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS.
Prefeito do Município de Rio das Ostras.

DECRETO Nº 0914/2013

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 Fundação Rio das Ostras de Cultura na dotação
orçamentária constante do anexo deste Decreto, na
importância de R$ 140.000,00 (cento e quarenta 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, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO DO DECRETO Nº 0914/2013

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

3.3.90.39.00 - 0.1.04 140.000,00         

3.3.90.39.00 - 0.1.04 140.000,00         

                                                                                                                                 

140.000,00 140.000,00

05 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

DESPESA - FONTE

TOTAL

FROC - Produtos de Difusão Cultural

    02.12 - 23.695.0035.2.504

SETUR - Eventos Turísticos e Institucionais

    05.01 - 13.392.0077.2.786

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras
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DECRETO Nº 0915/2013

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$
88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos 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, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0916/2013

Revogação de Permissão de Uso de Bens Públicos

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica revogada a Permissão de Uso de Bens
Públicos outorgada a Sra. JULIA COUTINHO PEREIRA,
portadora da Carteira de Identidade nº 0978149-0 IFP,
conforme o Processo Administrativo nº 26983/2004.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1430/2013

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 Processo Administrativo 54284/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR os servidores SÉRGIO FERREIRA
NUNES, matrícula nº 8735-1, Diretor de Departamento
de Veículos Oficiais e MARCUS VINICIUS RIBEIRO,
matrícula nº 3310-3, Assessor Administrativo, como
Fiscais do Contrato nº 096/2013.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1431/2013

Recebe servidor.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - RECEBER, a contar de 10/10/2013, com ônus
para este Município, a servidora ELIZABETH PEREIRA
MAINENTI, Professor II - Classe C, matrícula nº 14840-
0, oriunda do Município de Duque de Caxias, conforme o
Processo Administrativo nº. 53523/2013.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1432/2013

Vacância de cargo público.

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

3.3.90.47.00 - 0.1.50 86.000,00            

4.4.90.51.00 - 0.1.50 86.000,00            

3.1.90.11.00 - 0.1.15 2.500,00               

3.3.90.08.00 - 0.1.15 500,00                    

3.3.90.46.00 - 0.1.15 500,00                    

3.3.90.08.00 - 0.1.15 1.500,00               

                                                                                                                                 

88.500,00 88.500,00

    02.16 - 12.361.0004.2.627

SEMED - Remuneração do Pessoal de Apoio FUNDEB

    02.11 - 17.512.0109.1.710

SEMOB - Implantação de Rede de Distribuição de Água

    02.16 - 12.361.0004.2.626

SEMED - Remuneração do Magistério FUNDEB

SEMFAZ - Contribuição para Formação do PASEP

    02.04 - 04.122.0001.2.003

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

DESPESA - FONTE

TOTAL

ANEXO DO DECRETO Nº 0915/2013

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 46960/2013,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - Declarar vacância de cargo público de Médico
Nefrologista, por posse em outro cargo não acumulável
do servidor MARCIO XIMENDES ESPIRITO SANTO,
matrícula nº 8972-9, lotado na SEMUSA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 25/07/2013.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1433/2013

Vacância de cargo público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 38766/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - Declarar vacância de cargo público de Professor
I, por posse em outro cargo não acumulável da servidora
ERIKA ANTUNES RODRIGUES ALVES, matrícula nº
6227-8, lotada na SEMED.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 17/07/2013.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1434/2013

Nomeação para Cargo em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 53287/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR, a contar de 01/11/2013, a cidadã
JAIRANA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 104.574.957-58,
para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de
Programas Especiais, Símbolo CC5, da SECPLAN.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1435/2013

Nomeação para Cargo em Comissão, 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 53357/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR a cidadã KARLA LIMA ABIB, CPF nº
069.257.927-35, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente IV, símbolo CC7, da SEMUSA.

Art. 2º - DISPENSAR os servidores referidos no Anexo I
desta Portaria, das Funções Gratificadas ali mencionadas,
da SEMUSA.

Art. 3º - DESIGNAR os servidores referidos no Anexo II
desta Portaria, para desempenhar as Funções
Gratificadas ali mencionadas, da SEMUSA.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1435/2013
(DISPENSA)

NOME|MATRÍCULA|FUNÇÃO GRATIFICADA|SIMBOLO
Alexandre Pinheiro das Neves|4818-6|Chefe de Divisão
de Suprimentos e Patrimônio do Hospital Municipal|FG2
Deleon Pinto Cubas|6963-9|Chefe de Divisão de
Suprimentos e Patrimônio do Pronto Socorro Municipal |FG2

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1435/2013
(DESIGNAÇÃO)

NOME|MATRÍCULA|FUNÇÃO GRATIFICADA|SIMBOLO
Maycon Prata Pereira da Silva|9747-0|Assessor Técnico
de Saúde|FG1
Alexandre Pinheiro das Neves|4818-6|Chefe de
Divisão do Almoxarifado do Hospital Municipal|FG2
Ana Paula Oliveira Pessanha |11284-4|Chefe de Divisão
de Suprimentos e Patrimônio do Hospital Municipal|FG2
Deleon Pinto Cubas|6963-9|Chefe de Divisão de
Almoxarifado do Pronto Socorro Municipal|FG2
João Carlos de Freitas|1909-7|Chefe de Divisão de
Imagem do Pronto Socorro Municipal|FG2
Luiz Alberto Firmo|3543-2|Chefe de Divisão de Imagem
do Hospital Municipal|FG2
Shirley Pereira da Silva|3186-0|Chefe de Divisão de
Suprimentos e Patrimônio do Pronto Socorro Municipal|FG2
Angélica Mendes da Silva|2338-8|Encarregado|FG3

PORTARIA Nº 1436/2013

Exoneração, a pedido, de Cargo Efetivo.

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 - EXONERAR, a pedido, os servidores relacionados no
Anexo Único desta Portaria, dos cargos efetivos ali mencionados.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1436/2013

NOME|MATRICULA|CARGO|LOTAÇÃO|DATA DA
EXONERAÇÃO|PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Fabio Tadeu Cabral Stoller|6400-9|Professor
I|SEMED|01/11/2013|51598/2013
Cristiane de Almeida Fabricio|3324-3|Professor II-
Ciências|SEMED|06/10/2013|46028/2013

PORTARIA Nº 1437/2013

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 e
conforme Processo Administrativo 53386/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo, a contar de 01/11/
2013, o Contrato Temporário de Trabalho dos servidores
relacionados no Anexo Único desta Portaria, das Funções
ali mencionadas, da SEMUSA.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1437/2013

NOME|MATRICULA|CARGO
Antônio da Cunha Jardim Junior|19282-1|Médico Socorrista II
Débora de Jordão Nogueira|19056-0|Médico Socorrista II

PORTARIA Nº 1438/2013

Revoga Portaria.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
conforme Processo administrativo nº 52228/2013,

R E S O L V E :

Art. 1° - REVOGAR as Portarias referidas no Anexo Único,
pondo fim à cessão dos servidores ali mencionados.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1438/2013

PORTARIA|NOME|CARGO|MATRÍCULA
197/2013|Cátia Silene Pereira Rangel|Agente
Administrativo|4491-1
197/2013|Cristina Maria de Albuquerque Mello Amora
|Agente Administrativo|2102-4
197/2013|Eliana Bastos da Rocha|Administrador|4229-3
197/2013|Fabiana da Silva Medeiros|Agente Adminis-
trativo| 4891-7
197/2013|Jaqueline Martins de Araújo|Agente Adminis-
trativo|2197-0
494/2007|Afonso Gonçalves Ferreira|Agente Adminis-
trativo|2236-5
401/2013|Cleuza Helena Vieira de Souza|Agente Adminis-
trativo|4449-0

PORTARIA Nº 1439/2013

Contratação temporária de servidor.

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

Considerando que o VI Concurso Público de Rio das
Ostras, anulado através do Decreto nº 762/2013;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde, com
base no número insuficiente de funcionários especializados
para o cumprimento adequado das atividades assistenciais,
necessita continuar implementando a prestação dos serviços
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 Básica de Saúde e, não restando
outra alternativa para os gestores e técnicos das áreas, a

não ser a incorporação de pessoal especializado, de
relevância fundamental para o desenvolvimento das ações
propostas pelo planejamento desta gestão municipal;
Considerando que é de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde continuar prestando serviços de
qualidade em todos os níveis;
Considerando o número crescente de pessoas com
suspeita de Dengue e a implantação de tendas para
abrigar salas de hidratação;
Considerando ser a contratação temporária necessária
à instalação e ao funcionamento dos serviços públicos
essenciais, hipótese que permite a contratação temporária
de pessoal sem afronta à Lei;
Considerando o Edital publicado no Jornal Oficial do
Município de 23/01/2013;
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, pelo período de 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 na 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 em cópias, pertinentes à assinatura
do Contrato Administrativo de Trabalho.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1439/2013
NOME|FUNÇÃO|CPF|RG
Iracema da Silva Aragão|Enfermeiro II|342.213.718-11|
0686391128
Sergio Clementino Leal da Silva|Médico Cardiologista II|
327.320.587-34|809579980
Edna de Jesus Suzano|Médico Ginecologista Obstetra II|
112.684.277-05|205069461
Laila Zelkcovicz Ertler|Médico Neurocirurgião II|
092.042.897-59|126116029
Segismundo de Melo Valadares|Médico Neurocirurgião II|
240.046.343-34|718929
Gloria da Silva Cardozo|Médico Pediatra II|
544.080.597-49|034955708
Bianca Youssef Kouble Pereira Nunes|Médico
Socorrista II|105.125.687-90|130668767
Keyla Carolina Bomfim|Médico Socorrista II|
025.773.864-94|5025061
Rodrigo Guedes Motta|Odontólogo Bucomaxilofacial II|
015.868.337-40|089172068

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1439/2013

Cronograma de Apresentação
Data
De 03/12/2013 a 05/12/2013|
Funções
Enfermeiro II
Médico Cardiologista II
Médico Ginecologista Obstetra II
Médico Neurocirurgião II
Médico Pediatra II
Médico Socorrista II
Odontólogo Bucomaxilofacial II|- RG
Documentação
- 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 1440/2013

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 13090/2013,

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 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 02/2013 – SEMUSA, publicado no
Diário Oficial do Município Edição nº 631 de 19 a 25 de abril;
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 na 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 assinatura
do Contrato Administrativo de Trabalho.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1440/2013
NOME|FUNÇÃO|CPF|RG
Vanessa Lopes Carvalho|Fisioterapeuta|027.852.136-37|
7410160
Carla Souza Gonçalves|Médico Anestesiologista II|
014.248.647-71|093641942
Daniel Pereira Meireles Leal|Médico Socorrista II|
052.599.037-22|32828211

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1440/2013
Cronograma de Apresentação
Data
De 03/12/2013 a 05/12/2013|
Funções
Fisioterapeuta
Médico Anestesiologista II
Médico 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 1441/2013

Contratação temporária de servidor.
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Secretaria de Administração e
Modernização da Gestão Pública

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 Jornal
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, o
cidadão THIAGO CAMPOS DE MELLO, para
desempenhar a função de Médico Cirurgião Geral II,
CPF 081.797.137-84, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - O contratado deverá se apresentar na Secretaria Municipal de
Administração e Modernização da Gestão Pública, situada na Rua
Campo de Albacora, 75, Loteamento Atlântica – Rio das Ostras, das
8h às 17h, munido da sua documentação pessoal no original e cópias,
pertinentes à assinatura do Contrato Administrativo de Trabalho.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1442/2013

Exoneração e Nomeação de Cargo em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
consoante o Memorando nº 1294/2013-SEMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 01/12/2013, o servidor ROBSON
DE SOUZA BORGES, Matrícula nº 2237-3, do Cargo em
Comissão de Supervisor de Serviços Públicos, da SEMAP.

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/12/2013, o cidadão
GUILHERME PALMEIRO MENDES DOS SANTOS, CPF
nº 037.647.837-37, para exercer o Cargo em Comissão
de Supervisor de Serviços Públicos, da SEMAP.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1443/2013

Derroga Portarias, excluindo Servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 53382/2013,

R E S O L V E:

Art. 1º - Derrogar as Portarias relacionadas na tabela abaixo,
delas excluindo os respectivos Servidores, contratados para
as funções ali mencionadas, com lotação na SEMUSA.

PORTARIA|NOME|CPF|FUNÇÃO
1317/2013|Cátia Cândido Nazário|103.220.337-48|Guarda Sanitário
1318/2013|Geraldina Bárbara de Oliveira|740.490.897-
34|Técnico em Enfermagem

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1444/2013

Nomeação de Cargo em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e
considerando o Processo Administrativo nº 54234/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR, a contar de 28/11/2013, a servidora
SABRINA SOARES DE OLIVEIRA, matrícula 12309-3, do Cargo
em Comissão de Assistente II, Símbolo CC3, da SECTRAN.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2013.

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

EXTRATO DE DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9917/2013
DECISÃO: Ratifico a penalidade aplicada pela CPSIA
nos autos do Processo Administrativo 3449/2008, que
aplicou a penalidade de DEMISSÃO AO SERVIDOR, nos
termos do parecer da Procuradoria de fls. 57/58, para
negar o pedido de reintegração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fulcro na Lei 078/1994,
art. 114, I, VII e XIII c/c art. 116.

PORTARIA Nº 1445/2013

Interrupção de 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 - INTERROMPER, a pedido, a Licença sem
Vencimentos concedida pela Portaria nº 1248/2013 à
servidora JOYCE OURIQUES VEIGA DE OLIVEIRA,
Agente Administrativo, matrícula nº 4501-2, conforme o
Processo Administrativo nº 53079/2013.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1446/2013

Averbação de Tempo de Contribuição.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 51983/2013,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR o TEMPO LÍQUIDO DE
CONTRIBUIÇÃO do servidor ANTÔNIO ALDEMÁRIO
BARBOSA MOTA, Agente Administrativo, matrícula nº
2161-0, no total de 7.850(sete mil, oitocentos e cinquenta)
dias, correspondentes a 21(vinte e um) anos, 06(seis)
meses e 05(cinco) dias, na forma abaixo:
I – 6.785(seis mil, setecentos e oitenta e cinco) dias,
correspondendo a 18(dezoito) anos, 07(sete) meses e
05(cinco) dias, constante na Certidão emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
II - 749(setecentos e quarenta e nove) dias, correspondendo a
02 (dois) anos e 19(dezenove) dias, constante na Certidão
emitida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Rio das Ostras - IPASRO.

III – 319(trezentos e dezenove) dias, correspondendo a
10(dez) meses e 19(dezenove) dias, constante na
Certidão emitida pelo Ministério da Guerra.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1447/2013

Derroga Portaria excluindo servidor.

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 e conforme o
Processo Administrativo nº 53366/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - Derrogar a Portaria nº 1355/2013, dela excluindo o
servidor  RENATO DOS REIS MORGADO, matrícula nº
2843-6, Fiscal de Obras e Posturas, com lotação na SEMOB.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1448/2013

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 02 (anos) anos, a contar de 01/01/2014, ao
servidor THIAGO SCAFURA DA MOTTA, Guarda Municipal,
matrícula nº 10050-1, lotado na SESEP, conforme o
Processo Administrativo nº 48783/2013.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1449/2013

Enquadramento de servidor na Promoção Vertical, da SEMED.

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

Considerando o disposto no Art. 32, da Lei nº 1560/2011,
que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
dos Profissionais de Educação Pública do Município
de Rio das Ostras, que define que os efeitos da Promoção
Vertical aplicar-se-ão a todos os Grupos Ocupacionais da
Educação, após aprovação no estágio probatório,

R E S O L V E:

Art.1º - Enquadrar na Promoção Vertical, os servidores
relacionados no Anexo Único desta Portaria, no
respectivo Nível da Tabela de Vencimentos dos
Profissionais da Educação do Município de Rio das
Ostras, a contar das respectivas datas.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.



8 Rio das Ostras - Edição nº 663 de 29/11 a 05/12 de 2013

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1449/2013

NOME|MATRÍCULA|CARGO|Nível|PROC. ADM |A
CONTAR DE
Alexandre Delgado Cunha|2961-0|Professor II-
Português|II|41844/2013|25/11/2013
Michelle Patrick de Souza Barros Braga |6606-0|
Professor I|III|40108/2013|24/10/2013
Rosana Magalhaes da Silva Lima|3128-3 e 4273-0|
Professor I|III|50415/2013|22/11/2013
Sonia Regina Bartelega Neves|7403-9|Professor I|
III|45880/2013|22/10/2013

PORTARIA Nº 1450/2013

Averbação de Tempo de Contribuição.

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 - AVERBAR de acordo com a Certidão emitida pelo
RIOPREVIDÊNCIA- Fundo Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro, o TEMPO LÍQUIDO DE
CONTRIBUIÇÃO, de 3.529(três mil, quinhentos e vinte e
nove) dias, correspondentes a 09(nove) anos, 8(oito)
meses e 04(quatro) dias, do servidor ROGÉRIO PONTES
FRAGA, Médico- Ortopedia e Traumatologia, mat. 6623-
0, conforme Processo Administrativo n° 49067/2013.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1451/2013

Concede Férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Decreto de delegação
de competência nº 745/2013 e considerando o Processo
Administrativo nº 54157/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER 30(trinta) dias de Férias aos
Servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1451/2013

N O M E | C A R G O / F U N Ç Ã O | M AT. | P E R Í O D O
AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Adriana Santana Maia |Auxiliar de Serviços Gerais
|9700-4|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Alba Valeria Gabriel Garcia      |Agente Administrativo
|3867-9|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Alcinei Gomes de Azevedo         |Auxiliar Administrativo
|10803-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Aleksei Stutz Pereira |Assistente II|7517-5|2012/2013|06/
01 a 04/02/2014
Alexandre Silva dos Santos |Membro CPL|4448-2|2012/
2013|02/01 a 31/01/2014
Aline Andrade Ferreira |Agente Administrativo       |10406-
0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Ana Cristina da S Hermano Benites|Bacharel
Comunicação Social|7673-2|2012/2013|26/12 a 24/01/2014
Ana Paula Leorde de Paula        |Agente Administrativo
|4869-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Andre Francisco da Silva |Medico Psiquiatra |9483-8|
2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Andrea Miranda Felix |Coordenador de Segmento|10404-
3|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Anete de Jesus Vilela de Paiva   |Auxiliar Administrativo
|4029-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Angelita Oliveira Figueiredo     |Fiscal de Obras e
Postura   |6146-8|2012/2013|30/01 a 28/02/2014

Catia Silva de Souza Oliveira    |Agente Administrativo
|8702-5|2012/2013|30/01 a 28/02/2014
Chirley Leite Pinheiro |Auxiliar Administrativo     |10983-
5|2012/2013|01/01 a 30/01/2014
Clarice Cezar Cabral |Psicólogo |6516-1|2012/2013|06/
01 a 04/02/2014
Claudiana Coutinho Ribeiro       |Auxiliar Administrativo
|9380-7|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Cristiane Lima das Neves         |Telefonista  |6579-0|
2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Cristiano Almeida Ribeiro        |Agente Administrativo
|6628-1|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Dayana B. De Andrade Andre       |Auxiliar Administrativo
|10123-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Delcio Jose Araujo Pinto         |Assistente Jurídico
CPSIA|10760-3|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Doris Yane Vitorio de Castro     |Presidente CAED -
Educação|3339-1|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Edenir Goncalves Martins Filho   |Encarregado
|2113-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Eduardo Machado Bastos           |Medico Dermatologista
|3103-8|2012/2013|01/12 a 30/12/2013
Eliane Oliveira Martins          |Encarregado  |6591-9|
2012/2013|30/01 a 28/02/2014
Elizangela Souza da Silva        |Auxiliar Administrativo
|9683-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Erica Cristina Makita Amelio     |Auxiliar Administrativo
|11339-5|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Eugenia Marcia Bersot            |Professor I     |3723-0|
2012/2013|02/12 a 31/12/2013
Fabiana de Jesus Alves           |Agente Administrativo
|8714-9|2012/2013|26/12 a 24/01/2014
Fernanda Machado Eccard          |Pedagogo-Supervisão
Ensino  |11347-6|2013/2014|02/01 a 31/01/2014
Fernanda Paula Gravina           |Agente Administrativo
|4566-7|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Fernanda Relva Cabral L Soares   |Encarregado
|6041-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Flavio Cury Barboza |Assessor Técnico II|10993-2|
2012/2013|06/01 a 04/02/2014
Germano Ladeira Monnerat         |Auxiliar Administrativo
|11203-8|2011/2012|02/12 a 31/12/2013
Homero Chaves da Gama Monteiro   |Fiscal de Obras
e Posturas   |6147-6|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Ilka M. Teles de Miranda Maia    |Assessor Técnico I|
7467-5|2012/2013|06/01 a 04/02/2014
Isabel do Amparo Martins Rial    |Medico Homeopata
|2970-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Jinle Anne de Almeida Ferreira |Assessor Administrativo
|12038-3|2013/2014|02/01 a 31/01/2014
Jose Cosme de Oliveira |Agente Administrativo       |2176-
8|2012/2013|13/01 a 11/02/2014
Josely Pitzer de Souza |Agente Administrativo
|11273-9|2012/2013|13/01 a 11/02/2014
Julio Cesar Fernandes da Costa Pereira
|Subsecretario de Fiscalização Tributaria|9074-3|2012/
2013|02/01 a 31/01/2014
Laudiceia Gusmao de Miranda      |Encarregado
|11012-4|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Lorena Gesualdo   |Encarregado  |6674-5|2012/2013|09/
01 a 07/02/2014
Luciana Barbosa Benevenuto       |Assistente I|4098-
3|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Luciana S. Andrade Rodrigues     |Membro da CAED-
Educação |10963-0|2012/2013|04/01 a 02/02/2014
Luciano Henrique da Silva |Auxiliar Administrativo
|9285-1|2012/2013|30/01 a 28/02/2014
Luiz de Carvalho  |Chefe de Divisão|4657-4|2012/
2013|02/01 a 31/01/2014
Marcio Moura Fernandes|Encarregado  |6457-2|2012/
2013|06/01 a 04/02/2014
Marcus Vinicius da Mota Souza    |Presidente da
CPL|2030-3|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Maria Clara Araujo de Almeida    |Assistente Social
|9390-4|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Maria Cristina de M Scofield     |Chefe de Divisão|6424-
6|2012/2013|06/01 a 04/02/2014
Maria Eunice da Silva Mendes     |Encarregado
|4939-5|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Maria Helena Cabral |Auxiliar de Serviços Gerais|2152-
0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Maria Izabel Cruz |Agente Administrativo       |2127-
0|2010/2011|02/12 a 31/12/2013
Maria Stephanie Bezerra Camacho |Assistente IV
|11820-6|2013/2014|03/01 a 01/02/2014
Mario Sergio  A. Salusse Lusac   |Agente Administrativo
|11397-2|2012/2013|23/12 a 21/01/2014
Marize Gloria O. De Magalhaes|Diretor de
Departamento|3918-7|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Mauricio Henriques Santana |Professor I|3752-4|2012/
2013|02/12 a 31/12/2013
Mauro Rone Vitorio de Castro |Encarregado
|4332-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Michele Vicente Alves |Agente Administrativo |4877-1|

2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Miriam Domingos da Silva|Guarda Sanitário
|10474-4|2012/2013|16/12 a 14/01/2014
Monica Cardoso de Paiva |Odontólogo  |8179-5|2011/
2012|02/12 a 31/12/2013
Nezilda Dias da Silva Santana    |Auxiliar Administrativo
|10419-1|2012/2013|30/01 a 28/02/2014
Nilcea dos Santos Braulio        |Assistente Executivo
|11909-1|2013/2014|03/01 a 01/02/2014
Noelia dos Santos Martins |Professor I  |3292-1|2012/
2013|02/01 a 31/01/2014
Norma Sueli de Mattos Rosa       |Agente Serviços
Gerais  |315-8|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Patricia Pereira Mello  |Agente Administrativo |247-
0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Paulo Cesar de Souza Medeiros |Arquiteto
|3535-1|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Paulo Victor Pereira Ayres da Silva |Auxiliar
Administrativo     |9832-9|2012/2013|23/12 a 21/01/2014
Rafael Correa C. Monteiro Ramalho    |Auxiliar
Administrativo     |9830-2|2012/2013|21/11 a 20/12/2013
Reinaldo de Oliveira Ferreira    |Agente Administrativo
|3884-9|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Ricardo Altoe de Souza Vieira|Arquiteto |6086-0|2012/
2013|30/01 a 28/02/2014
Ricardo Henrique Gonçalves|Técnico em
Contabilidade| 150-3|2012/2013|02/12 a 31/12/2013
Ronaldo Luiz Marinho |Engenheiro Civil            |10749-
2|2012/2013|06/01 a 04/02/2014
Rosane Helena da Silva  |Agente Administrativo
|4293-5|2012/2013|30/01 a 28/02/2014
Roselia de Barcelos Silva  |Agente Administrativo
|3198-4|2012/2013|13/01 a 11/02/2014
Rosimarcia Pereira dos S.Camacho |Auxiliar
Administrativo |3977-2|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Sandra Lucia Joia Machado        |Agente Administrativo
|2820-7|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Sergio Luiz Vilela Rodrigues |Técnico em Edificações
|11024-8|2012/2013|26/12 a 24/01/2014
Ulisses Olivieri de Paula |Agente Administrativo
|4537-3|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Veronica Rodrigues Aguiar |Fonoaudiólogo
|4003-7|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Wayner Fajardo Gasparello|Engenheiro Civil
|2192-0|2012/2013|02/01 a 31/01/2014
Zuleika Luiza Moncao Zanuzzio    |Assessor Técnico
II|10961-4|2012/2013|27/01 a 25/02/2014

PORTARIA Nº 1452/2013

Enquadramento de Servidor na Promoção Vertical.

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 o disposto no Art. 12 e seguintes, da Lei
nº 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, o qual define critérios para a promoção
vertical daqueles servidores que passam a fazer jus;
Considerando que as promoções serão públicas e
efetivadas através de portaria, desde que todos os
requisitos legais sejam cumpridos,

R E S O L V E:

Art.1º - Enquadrar na promoção vertical, os Servidores
relacionados no Anexo Único desta Portaria, nos
respectivos níveis da tabela de vencimentos da Lei
Municipal nº 1584/2011, conforme o Processo
Administrativo nº 53912/2013.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1452/2013

PROCESSO|MATRÍCULA|NOME|CARGO|ENQUADRAMENTO
VERTICAL ( Nível)
46587/2013|10122-2|Luciane Soares da Silva
Rangel|Auxiliar Administrativo|2
52938/2013|10125-7|Edimelha Alves dos Santos
Lopes|Auxiliar Administrativo|2
52894/2013|10162-1|Tereza Ribeiro da Fonseca|
Enfermeiro|2
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52027/2013|10041-2|Tiago da Silva Miranda|Guarda Municipal|2
48042/2013|10055-2|Fabio de Lima Carvalho|Guarda Municipal|2
49418/2013|10065-0|Ailson Colônia da Silva|Guarda Municipal|2
49828/2013|10067-6|Alexandre Moreira Figueiredo|Guarda Municipal|2
50152/2013|10051-0|Luiz Carlos Carvalho Silva|Guarda Municipal|2
50628/2013|10066-8|Francisco Alves Feitosa|Guarda Municipal|2
51616/2013|10058-7|Edson Rocha de Souza
Pereira|Guarda Municipal|2
51083/2013|10057-9|Alexandre Peres de Oliveira|Guarda Municipal|2
50850/2013|10042-0|Anilson Zuzarte de Santana|Guarda Municipal|2
51341/2013|10052-8|Diego Gomes da Silva|Guarda Municipal|2
52900/2013|10064-1|Jose de Salles Barbosa|Guarda Municipal|2
52841/2013|10063-3|Leonardo Tavares Bemfica|Guarda
Municipal|2
52385/2013|10135-4|Normando Alves Borges|Guarda Municipal|2
52561/2013|9741-1|Alair Brito de Oliveira|Guarda Municipal|2
49156/2013|10035-8|Claudiomar da Conceição
Martins|Motorista|2
52403/2013|9964-3|Severino Leandro José Correa|
Motorista|2
24429/2013|9335-1|Fabio de Oliveira Rangel|Motorista |2
52854/2013|10174-5|Lafaiete Vieira de Oliveira|Auxiliar
de Enfermagem|3
49505/2013|10133-8|Andre Luiz Oliveira de Aguiar|Guarda
Municipal|3
51398/2013|10038-2|Antonio Carlos Dias dos Santos
Monteiro|Guarda Municipal|3
52578/2013|10059-5|Sergio Vinicius Vianna Deodato
Araujo|Guarda Municipal|3
51933/2013|3453-3|Elizabete Costa Cruz|Auxiliar de
Serviços Gerais|4
51088/2013|10033-1|Sueli Abreu Brito Tomazelli|Auxiliar
Administrativo|5
51317/2013|10123-0|Dayana Beatriz de Andrade Andre
|Auxiliar Administrativo|5
51914/2013|10171-0|Sonia de Fatima Thome Garcia|
Auxiliar de Enfermagem|5
48684/2013|10139-7|Jose Alberto Pereira Guimaraes
Junior|Guarda Municipal|5
50953/2013|10061-7|Manoela Barreto Pessanha|Guarda Municipal|5
51079/2013|10049-8|Alina dos Anjos Staude|Guarda Municipal|5
50882/2013 e 498/2013 apenso|8609-6|Mariana
Domingues dos Santos|Guarda Municipal|5
53009/2013 e 2079/2012 apenso|6641-9|Genecy Gomes
de Meneses|Guarda Municipal|5
52310/2013|10138-9|Eva Maria da Costa Almeida
Passarinho|Guarda Municipal|5
52609/2013|10047-1|Igor de Almeida Rangel|Guarda Municipal|5

PORTARIA Nº 1453/2013

Prorrogação de Licença Maternidade.

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. 1° - PRORROGAR, pelo período de 60 dias, o prazo
de Licença Maternidade, da servidora relacionada no
Anexo Único desta Portaria.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1453/2013

NOME / MATRÍCULA|CARGO|DATA PRORROGAÇÃO| PROC. ADM
Marcella de Andrade Cardoso/17825-0|Professor de
Matemática-LP|29/11/2013|53576/2013

PORTARIA Nº 1454/2013

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 02 (anos) anos, a contar de 01/11/2013, a servidora
RAQUEL DE SOUZA DE OLIVEIRA GERHARDT, Auxiliar
de Enfermagem, matrícula nº 6783-0, lotada na SEMUSA,

conforme o Processo Administrativo nº 45716/2013.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

PORTARIA Nº 1455/2013

Concede Licença Prêmio.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Decreto de
delegação de competência nº 745/2013 e consoante o
Processo Administrativo nº 54075/2013,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio ao Servidor
relacionado no Anexo Único desta portaria.

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

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1455/2013

MAT.|SERVIDOR|CARGO|LOTAÇÃO|PERÍODO
AQUISITIVO|USUFRUIR
4616-7|MARCELA SILVA SOUZA|AGENTE ADMINIS-
TRATIVO| SEMUSA|2008/2013|01/12/2013 A 31/12/2013

PORTARIA Nº 1456/2013

Cancelamento de Férias.

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 e consoante o
Processo Administrativo nº 52950/2013,

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, 29 de novembro de 2013.

Por Delegação:
ELOI DUTRA DOS REIS

Secretário Municipal de Administração
e Modernização da Gestão Pública.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 1456/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA DIAS|NOME|
CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|
PERÍODO A USUFRUIR
Processo 48745/2013 |Portaria nº 1302/2013|30
dias|LUIZ FELIPE BASTOS DA SILVA|Agente de Serviços
Gerais|290-9|2042/2013|01/11 a 30/11/2013

CONCESSÃO DE INTERVALOS PARA AMAMENTAÇÃO

DECISÃO

Visando garantir o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, estando ainda, legalmente alicerçado no
Estatuto do Servidor Público Municipal, DEFIRO a concessão
de intervalos diários para amamentação à servidora LIZ
ANTONIA FELIPE PAULO, Agente Administrativo, matrícula
nº 6752-0, lotada na CGM-RO, sendo 02 (dois) intervalos de
30 (trinta) minutos cada um, durante a jornada de trabalho,
pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 18/11/2013,
conforme processo administrativo nº 53262/2013.

SEMAD, 29 de novembro de 2013.

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração

e Modernização da Gestão Pública

EDITAL 09/2013 - SEMBES
(Para atender a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social – SEMBES)

Considerando o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de
2011, que instituiu o Plano Brasil Sem Miséria;
Considerando a Lei nº 12.513, de 26 de novembro de
2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC;
Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 28 de
novembro de 2011, que define a Promoção da Integração
ao Mercado de Trabalho no campo da Assistência Social
e estabelece seus requisitos;
Considerando a Resolução CNAS nº 13, de 27 de abril de
2012, que estabelece os requisitos e critérios de partilhado
cofinanciamento, mobilização, encaminhamento,
monitoramento, bem como estratégias para a inclusão da
pessoa com deficiência no mundo do trabalho para
municípios e Distrito Federal;
Considerando a Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de
2012, do CNAS, que instituiu o Programa Nacional de Promoção
do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS-TRABALHO;
Considerando a Resolução CNAS nº 5, de 13 de março
de 2013, que aprova as metas e os critérios de partilha
para o cofinanciamento federal do Programa Nacional de
Promoção do acesso ao mundo do trabalho – ACESSUAS
Trabalho para o exercício de 2013;
Considerando que o Programa Acessuas Trabalho
refere-se à mobilização, encaminhamento e
acompanhamento dos usuários em situação de
vulnerabilidade e risco social para acesso a cursos de
capacitação, bem como a formação profissional e demais
ações de inclusão produtiva;
Considerando que o Programa Acessuas Trabalho
propõe ações e atividades de caráter educativo,
informativo ou de orientação social que movimentem e
circulem informações a respeito dos cursos oferecidos
pelo Pronatec/BSM, das iniciativas de inclusão produtiva
e demais ofertas do município, com intuito de expandir o
acesso a direitos, promover a autonomia e a melhoria da
qualidade de vida da população beneficiada;
Considerando que o VI Concurso Público de Rio das Ostras,
foi integralmente anulado, através do Decreto nº 762/2013;
Pelo presente EDITAL, o município de Rio das Ostras,
conforme autoriza Lei Municipal nº 0544/2001, através
da Secretaria Municipal de Administração e Modernização
da Gestão Pública, faz saber, a todos os interessados,
que está aberta a inscrição, visando o preenchimento
para as vagas dos cargos relacionados abaixo, pelo período
de 12 (doze) meses, para que possamos atender as
demandas de atendimento do Programa Acessuas
Trabalho, da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social.

CARGO|VAGAS|CARGA HORÁRIA|REQUISITOS
Agente Administrativo|02|40 Horas Semanais|Ensino
Médio Completo
Coordenador|01|40 Horas Semanais|Ensino Superior
Completo em uma das áreas: Serviço Social, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Administração, Economia
Doméstica, Sociologia, Terapia Ocupacional + Registro
no Órgão de Classe

Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com
deficiências.
Os critérios de seleção serão por Análise Curricular e
Posterior Entrevista.
A Inscrição poderá ser realizada por Procuração.
Os interessados deverão comparecer na Secretaria de
Bem-Estar Social, no dia 03 de dezembro de 2013,
localizado a Avenida Desembargador Ellis Hermidyo
Figueira, s/nº, no Bairro Jardim Campomar - Rio das
Ostras/RJ, no horário das 8h às 17h, munidos do Currículo,
bem como das cópias dos seguintes documentos:
- RG
- CPF
- PIS/PASEP
- Título de Eleitor
- Carteira do Conselho
- Comprovante da última votação ou Certidão de
Quitação Eleitoral
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- Certidão de Nascimento dos Dependentes
- Comprovante de Escolaridade (Diploma/Certificado)
- Comprovante de Especialização (Diploma/Certificado)
- Certificado de Reservista (sexo masculino)
- Comprovante de Residência

No ato da contratação deverá ser apresentado o Atestado
de Saúde Ocupacional.

Rio das Ostras, 29 de novembro de 2013.

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração

e Modernização da Gestão Pública
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 127/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46403/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa FEBBRJ –
Federação do Bodyboard do Rio de Janeiro
ASSINADO: 21/11/2013
OBJETO: realização do “Circuito Brasileiro Profissional de Bodyboard”,
a ser realizado nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2013.
VALOR: R$ 123.921,19
· Programa de Trabalho no 27.811.0089.2.534
·Elemento de Despesa nº 33.90.39-0.1.04 (Royalties)
·Nota de Empenho nº 3299/2013
·Emitida em 11/11/2013
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput art. 25, da Lei Federal 8666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº 11 AO CONTRATO Nº 147/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9270/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18345/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Fazenda
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Sra. Sonia Silva de Menezes
OBJETO: locação do imóvel não residencial, situado na Rua Jandira
Moraes Pimentel, nº 50 – Centro - Rio das Ostras/RJ, destinado ao
funcionamento do Departamento de Tributos da Secretaria Municipal de
Fazenda.
VALOR R$ 38.409,44
·Programa de Trabalho nº 04.123.0001.2.151
·Elemento de Despesa nº 33.90.36 – 0.1.04 (Royalties)
·Nota de Empenho nº 2929/2013
·Emitida em 15/10/2013
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso X da Lei Federal 8666/93.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 151/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 27410/2010
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Lubru Costruções Ltda
OBJETO: Rescisão amigável do contrato de construção de Escola
Padrão de Ensino Fundamental, situada na estrada Califórnia (Área 01)
S/Nº – Loteamento Village Rio das Ostras.
VALOR CONTRATADO: R$ 4.051.759,78
VALOR ANULADO: R$ 2.684.424,82
VALOR A RECEBER: R$ 207.520,55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36665/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Modernização
de Gestão Pública
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Agua Mineral
acondicionada em Garrafão plástico de 20 litros para atender as
necessidades desta Prefeitura
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: Julsan Comércio e Distribuição de Produtos e
Equipamentos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/Água Mineral Acondicionada em garrafão plástico de 20 (vinte) litros
com tampa e proteção plástica no galão./UND/35.000/ R$ 3,38.

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 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 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: Span de Rio das Ostras Serviços Construções
e Comércio Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\Caixas de ossaria fabricada em PSAI, na cor 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/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\Armário diretor revestido em post forming 25mm com prateleiras internas
e 02 portas com fechadura na parte superior.prateleira interna com
regulagem e divisão central, revestido em fórmica com espessura de 25
mm filetado com filete de 2,5 mm em todos os lados, painel de fundo de 18
mm, pés em aço quadrado pintado em epóxi-pó texturizado com niveladores
de piso. Medindo: 1,63m x 0,90cm x 0,40cm.\Unid\300\1.107,90
2\Armário baixo com duas portas. Tampo sobreposto em post forming
180° 25mm na área de contato, filetado com filete de 2,5 mm nos demais
lados. Corpo em melamínico de 25mm filetado. Fundo em melamínico

18mm. Puxadores em pvc, porta direita com chave e trava simultânea das
portas. Base retangular fechada. Medidas: largura 900 x profundidade
400 x altura 740.\Unid\150\958,00
6\Armário estante revestido em post forming 25mm com 02 portas baixas
e 03 prateleiras, com fechadura na parte superior da porta. Prateleiras
com regulagem de altura e divisão central, revestido em fórmica com
espessura de 25mm filetado com filete de 2,5mm em todos os lados, painel
de fundo de 18mm, pés em aço quadrado pintado em epóxi pó texturizado
com niveladores de piso. Medindo: 1,63mx0,90cmx0,40.\Unid\110\959,00
7\Armário suspenso em post forming 25mm, filetados em 3 lados e perfil
gota na frente, corpo em post forming de 25mm, filetado fundo com
18mm de espessura med. 120x33x44\Unid\30\682,00
9\Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho oficio, com
fechadura e travamento simultaneo, tampa e frente das gavetas em chapa
de madeira aglomerada em formica, gavetas com chapa de aço dobrada,
com trilho telescópico que sustentam o peso das pastas c/ corrediças
e corpo chapa de aço n. 22 com pintura eletrostática, medindo
465x680x1350mm\Unid\400\1.284,00
10\Arquivo de aço em chapa n. 22 c/ 06 gavetas, com pintura eletrostática
na cor cristal, com sistema de trilho telescópico e divisão central em
cada gaveta, medindo 1,33x0,55x0,70 \Unid\100\1.710,00
11\Conjunto composto de 06 mesas e 06 cadeiras e 01 mesa central:
mesa com tampo e sob tampo em polipropileno com superficie lisa e
plana em formato trapezoidal (dotado de nervuras transversais e reforço
a tração na parte inferior). Painel frontal em polipropileno plástico de
alto impacto. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial retangular de
proximidade:20mm x 30mm. Ponteira sapata com proteção para pintura.
Cadeira com assento plano e liso sem abas laterais com curvas
anatômicas na frente e atrás. Estrutura de encosto ergonômica em tubos
de aço de aproximadamente 16mm x 30mm, pés em secção de
aproximadamente 40mm x 20mm, base dos oés de aproximadamente
50mm x 25mm, chapa 18, com proteção de ponteira, sapatas e tratamento
anti-ferruginoso, ambos fixados a estrutura por meio de rebites “pop”.
Duas barras de reforço sob assento e pintura eletrostática de epoxi pó.
Medidas aproximadas da mesa: tampo 56cm x 35,5cm x 21cm. Altura
aproximada da mesa de 58cm. Encosto com dimensões aproximadas de
29,5cm x 16,5cm e assento de 30cm x 29,5cm. Altura aproximada assento/
chão de 33,5cm. Nas cores ocre, amarelo e azul.\Unid\500\2.198,00
14\Cadeira em estrutura tubular de aluminio 1", diametro de 2mm, parede
liga 6063t5, acabamento polido, rebite de aluminio, parafuso de aço
1.010/20 zincado e envernizado. Assento e encosto com paleta em
aluminio trabalhada pintada. Medidas: p0,52xl0,52xh0,82, nas cores
laranja, vermelha, branca, azul\Unid\320\289,00
17\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento de espessura
aproximada de 30mm, revestido em fórmica. Estrutura em metalon de
50x30 tratamento anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
3,00x0,30\Unid\20\362,00
18\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento de espessura
aproximada de 30mm, revestido em fórmica. Estrutura em metalon de
50x30 tratamento anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
2,00x0,30\Unid\20\298,00
22\Rack em mdf medindo 1,30x1,67x042, com prateleiras e uma gaveta,
para tv até 42", dvd e som. Com fundo em formato de meia-
lua\Unid\10\599,00
23\Beliche de madeira confeccionado em pinos, com barras laterais
reforçadas de 12cm de largura, com dupla furação e escada, estrado em
angelin, pés com 9,5x4,5, medidas: 90x1,60x1,95\Unid\60\472,00
25\Balcão de atendimento especial de 25mm de espessura, profundidade
70cm, tampo em melaminico de 30 cm de largura, abacamento em filete
de 2,5mm, painel em melaminico de 18mm, com chapa de aço na junção
de um lado para o outro, bancada interna. Medida:
1,40x140x1,10\Unid\20\2.465,00
26\Cadeira diretor fraque com espaldar médio. Assento e encosto com
chassis de madeira compensada multilaminado moldada anatomicamente
com espessura mínima de 14 mm, unidos por lâmina de aço de secção.
Estofamento em espuma injetada de poliuretano com densidade 50 +/-
5kg/m³  com 70 mm de espessura revestido com cola especial, costura
com desenho exclusivo. Dimensões do assento: largura 49cm x
profundidade 50cm. Dimensões do encosto: largura 51cm x altura 51cm.
Espuma do assento: 70mm. Espuma do encosto: 60 mm. Mecanismo
relax excêntrico, com pistão a gás, estrela cromada. Braço em
poliuretano.\Unid\30\958,00
27\Cadeira em polipropileno. Estrutura em tubo obilongo com travessa
de reforço ¾, parede 16, com soldagem mig, tratamento antiferrugem,
pintura epóxi pó eletrostática. Assento e encosto em curvas anatômicas,
fixados através de parafusos auto atarrachantes invisíveis, ambos em
polipropileno de alto impacto, estrutura do encosto ergonômico com
encosto de aproximadamente 46x29cm, assento de 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



12 Rio das Ostras - Edição nº 663 de 29/11 a 05/12 de 2013

48\Mesa de trabalho de 1,20 x 0,68 x 0,74 em post forming de 25mm com pes
duplo com calha central removivel para passagem de fiação, coluna central
em tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm, base superior de
sustentação do tampo em tubo 50mmx30mm, acabamento em pintura
eletrostatica epoxi pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\200\599,00
49\Gaveteiro para mesa em madeira com 02 gavetas medindo 250 x 400
x 380, frente em melaminico 18mm, com perfil boleado 180º na parte
frontal e filete nos contornos. Caixa em melaminico 18mm de espessura,
com corrediças metálicas.\Unid\50\159,00
50\Gaveteiro para mesa em madeira com 03 gavetas medindo 345 x 400
x 380, frente em melaminico 18mm, com perfil boleado 180º na parte
frontal e filete nos contornos. Caixa em melaminico 18mm de espessura,
com corrediças metálicas.\Unid\50\182,00
54\Mesa para microcomputador 02 planos. Mesa reta com tampo
sobreposto 180° em post forming  filetado com filete de 2,5mm em todo
contorno, colocado. Pés em “i” coluna central em 70mmx30mm, com
base inferior em tubo de 50mmx30mm. Acabamento em pintura epóxi pó
texturizada.\Unid\20\367,90
55\Mesa reunião oval fabricada em chapa de madeira aglomerada, com
tampo sobreposto medindo 25mm de espessura, revestido em melamínico
nas partes frontais e filetados nas laterais, painel com 18mm de espessura
em melamínico bp. Pés em base de aço oblongular de 40mmx77mm,
coluna de 25 x 240mm. Pintura epóxi pó texturizada. Medindo
2,00mx1,00mx750mm\Unid\15\997,00
56\Painel divisor especial em melaminico com espessura de 18mm com
recorte curvo filetado em todo seu contorno com perfil flexivel “t” c/
suporte para fixação. Medindo 0,60x050\Unid\30\120,00
57\Painel divisor especial em melaminico com espessura de 18mm com
recorte curvo filetado em todo seu contorno com perfil flexivel “t” c/
suporte para fixação. Medindo 1,0x050\Unid\30\163,00
58\Painel divisor especial em melaminico com espessura de 18mm com
recorte curvo filetado em todo seu contorno com perfil flexivel “t” c/
suporte para fixação. Medindo 1,20x050\Unid\30\185,00
59\Painel divisor especial em melaminico com espessura de 18mm com
recorte curvo filetado em todo seu contorno com perfil flexivel “t” c/
suporte para fixação. Medindo 1,40x050\Unid\30\220,00
60\Painel divisor especial em melaminico com espessura de 18mm com
recorte curvo filetado em todo seu contorno com perfil flexivel “t” c/
suporte para fixação. Medindo 1,60x050\Unid\30\239,00
63\Cadeira diretor de tela fixa. Espaldar médio com formato anatômico
produzido em poliamida 6 (nylon) injetado com 30% de fibra de vidro
formando o estrutural. Revestimento em tela do tipo poliéster com trama
semi-aberta, sustentado por suporte em alumínio polido. Assento
estrutural injetado e nervurado com porcas-garra cravadas. Estrutura
tubular contínua cromada, tratado quimicamente com banhos anti-
oxidantes, com tratamento niquelado; apoio para braços feito em tubo de
aço com tratamento niquelado curvado anatomicamente com apoio em
pu preto e regulagem de altura.\Unid\30\1.738,00
64\Poltrona espaldar alto, composta por assento de espuma injetada de
densidade de 70mm, e acabamento feito com contra capa de polipropileno
injetado preta medindo: 490x480mm, revestimento em couro, encosto
feito por tubo de aço tratado quimicamente, com angulação anatomica
de 20°, medindo 560x500/400x500mm, base giratória cromada, com 05
hastes sobre rodizios duplos de nylon com esferas de aço, coluna central
com capa telescópica, rolamento axial de giro, sistema de regulagem
de altura do assento peneumatico com no minimo sete posições, mola
amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral, sistema de
regulagem do encosto com no minimo tres posições sincronizadas;
apoio para braços feito e tubo de aço c/ tratamento niqelado curvado
anatomicamente com apoio em pu preto\Unid\10\1.687,00
66\Rack para computador especial. Medidas: largura 1,02m x
profundidade 0,44cm x altura 1,07m. Confeccionado em melamínico com
porta cd e 01 gaveta. Teclado retrátil e espaço para colocação de scanner,
impressora e estabilizador.\Unid\30\457,00
71\Sofá especial 02 lugares em courino preto e com estrutura
cromada.formato anatômico.  Estrutura interna de madeira e a externa
de aço carbono. Injetados em poliuretano integral skin rígido de alto
impacto , com costuras gomadas. Lastro dos assentos de percintas de
borracha com molas zig-zag. Revestido em couríssimo. Medidas:
largura 151cm x profundidade 86cm x altura 78cm. Densidade 28
soft.\Unid\5\2.998,00
73\Armário baixo operacional 2 portas, tampo em mdp 25mm com borda
plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com borda
plástica ps 0,7mm. 1 prateleira interna em mdp 15mm com niveladores
de altura. Fechadura cromada com sistema de travamento duplo.
Dobradiças em aço estampado niquelado, com diâmetro de 35mm.
Sapatas em polipropileno regulavel m6x17. Sistema de fixação com uso
de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de
madeira. Suporte para prateleira de polímero. Puxadores abs. Medindo
aproximadamente 900 x 740 x 450. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\150\643,00
74\Armário alto operacional 2 portas, tampo em mdp 25mm com borda
plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com borda
plástica ps 0,7mm. 3 prateleiras internas em mdp 15mm com niveladores
de altura. Fechadura cromada com sistema de travamento duplo.
Dobradiças em aço estampado niquelado, com diâmetro de 35mm.
Sapatas em polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com uso
de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de
madeira. Suporte para prateleiras de polímero. Puxadores abs. Medindo
aproximadamente 900 x 1596 x 450. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\300\958,00
75\Armário baixo lateral de mesa operacional 1 porta, tampo em mdp 25mm
com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. 1 prateleira interna em mdp 15mm com niveladores
de altura. Fechadura cromada. Dobradiças em aço estampado niquelado,
com diâmetro de 35mm. Sapatas em polipropileno regulavel m6x17. Sistema
de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por
cavilha de madeira. Suporte para prateleira de polímero. Puxadores abs.
Medindo aproximadamente 450 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio,
nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\80\429,00
76\Armário semi aberto operacional 2 portas, tampo em mdp 25mm com
borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Caixa 15mm com
borda plástica ps 0,7mm. 1 prateleira interna e 1 prateleira externa, em
mdp 15mm com niveladores de altura. Fechadura cromada com sistema
de travamento duplo. Dobradiças em aço estampado niquelado, com
diâmetro de 35mm. Sapatas em polipropileno regulável m6x17. Sistema
de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado
por cavilha de madeira. Suporte para prateleiras de polímero. Puxadores
abs. Medindo aproximadamente 900 x 1596 x 450. Nas cores ciliégio/
ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\110\758,00

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

x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/
preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.049,00
90\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda, tampo e pés em
mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia
em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado niquelado,
proporcionando design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix
15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 1400 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/
preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\850,00
91\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda, tampo e pés em
mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia
em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado niquelado,
proporcionando design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix
15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200
x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/
preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\899,00
92\Mesa em “l” operacional pé painel direita/esquerda, tampo e pés em
mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia
em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema
distanciador, com fixação em suporte de aço estampado niquelado,
proporcionando design arrojado. Sapatas em polipropileno regulável
m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix
15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1400
x 1600 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/
preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\959,00
93\Mesa em “l” gota operacional pé painel direita/esquerda, tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm,
sendo 1 lado do tampo em forma de gota. Saia em mdp 15mm com borda
plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando design arrojado.
Sapatas em polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com uso
de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1400 x 1800 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/
ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.048,00
94\Mesa em “l” gota operacional pé painel direita/esquerda, tampo e pés
em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm,
sendo 1 lado do tampo em forma de gota. Saia em mdp 15mm com borda
plástica ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação em
suporte de aço estampado niquelado, proporcionando design arrojado.
Sapatas em polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com uso
de parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 1400 x 2200 x 740 x 600. Nas cores ciliégio/
ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.110,00
95\Mesão central componível, tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica
ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação em suporte de aço
estampado niquelado, proporcionando design arrojado. Calha passafio e
coluna central para divisória, formando 2 mesas de trabalho. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso
minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo
aproximadamente 1200 x 740 x 1322. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\910,00
96\Mesão central componível, tampo e pés em mdp 25mm, com borda plástica
ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia em mdp 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Tampo com sistema distanciador, com fixação em suporte de aço
estampado niquelado, proporcionando design arrojado. Calha passafio e
coluna central para divisória, formando 2 mesas de trabalho. Sapatas em
polipropileno regulável m6x17. Sistema de fixação com uso de parafuso
minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo
aproximadamente 1400 x 740 x 1322. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/
preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\1.026,00
97\Divisória para mesão, espessura 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Fixação sobre tampo da mesa com distanciador, em suporte de aço estampado
niquelado. Medindo aproximadamente 900 x 250. Nas cores ciliégio/ciliégio,
nogal/preto, ciliégio/preto ou nogal/ciliégio.\Unid\50\100,00
98\Divisória para mesão, em mdp espessura 15mm com borda plástica
ps 0,7mm. Fixação sobre tampo da mesa com distanciador, em suporte
de aço estampado niquelado. Medindo aproximadamente 1100 x 250.
Nas cores ciliégio ou nogal.\Unid\50\105,00
99\Suporte para cpu em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm. Rodízios
em polipropileno preto rb40. Sistema de fixação com uso de parafuso minifix
e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira. Medindo
aproximadamente 300 x 127 x 430. Nas cores ciliégio ou nogal.\Unid\200\115,00
100\Porta teclado retrátil em mdp 15mm com borda plástica ps 0,7mm.
Corrediça comum com abertura parcial. Sistema de fixação com uso de
parafuso minifix e tambor minifix 15mm, auxiliado por cavilha de madeira.
Medindo aproximadamente 300 x 127 x 430. Nas cores ciliégio ou
nogal.\Unid\200\148,00
101\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés em mdp 25mm,
com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia em mdp
15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com fixação em suporte de
aço estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável m6x17.
Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm,
auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 600 x 740
x 1100 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\10\472,00
102\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés em mdp 25mm,
com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia em mdp
15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com fixação em suporte de
aço estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável m6x17.
Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm,
auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1000 x 740
x 1100 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\10\578,00
103\Balcão de atendimento reto pé painel tampo e pés em mdp 25mm,
com borda plástica ps 2mm de espessura e raio 2mm. Saia em mdp
15mm com borda plástica ps 0,7mm. Tampo com fixação em suporte de
aço estampado niquelado. Sapatas em polipropileno regulável m6x17.
Sistema de fixação com uso de parafuso minifix e tambor minifix 15mm,
auxiliado por cavilha de madeira. Medindo aproximadamente 1200 x 740
x 1100 x 600. Nas cores ciliégio/ciliégio, nogal/preto, ciliégio/preto ou
nogal/ciliégio.\Unid\10\630,00
104\Conexão 90º para mesa, em mdp 25mm, com borda plástica ps 2mm
de espessura e raio 2mm. Medindo aproximadamente 600 x 740 x 600.
Nas cores ciliégio ou nogal.\Unid\200\169,00
105\Mesa redonda de reunião operacional pé painel, tampo e pés em
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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 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
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braço em chapa de aço inox almofadado (aisi 430 brilhante). Movimento com
altura regulada por manípulo. Peso aprox 1,80 kg.\Unid\2\198,00
123\Poltrona em corino, estrutura em tubos de aço redondo de 25,40mm
de diâmetro,c avalete em tubos de aço redondo de 31,75mm de diâmetro,
reclinável através de sistema de 2 amortecedores a gás, com retorno
automático à posição sentada. Acionamento por alavanca lateral,
movimentos separados do encosto e do descansa-pés, estofamento
anatômico em espuma de alta densidade, revestido por courvin,
acabamento dos estofados com botão tipo capitoné, braços articuláveis
estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito, pés
niveladores emborrachados, acabamento em pintura eletrostática a pó,
dimensões: larg. 730mm x prof. 1000mm x altura 1200mm (prof. Leito
reclinado 1510mm e altura do assento 510mm).\Unid\43\1.799,00
124\Suporte de soro total inox com rodízios, altura aproximada de 2,06m, base
0,30 x 0,30m. Base em “h” de tubo de aço inox, aisi 304 25 x 25 x 1mm, haste
móvel em tubo 7/8" x 1mm, de aço inox aisi 304, equipada com 4 ganchos em
trefilado redondo inox 3/16", soldados verticalmente, com capacidade para
suportar 1kg por gancho. Base rodízio de 1 1/2".\Unid\33\305,00
125\Cadeira de rodas articulada, fabricada em aço carbono, com assento/
encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio
para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e
rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Largura do
assento: 40 cm .profundidade do assento: 41 cm .altura encosto: 36 cm.
Altura do assento ao chão: 52 cm. Comprimento total da cadeira: 100 cm.
Largura total aberta: 64 cm. Largura total fechada: 30 cm » altura do
chão à manopla: 90 cm. Peso da cadeira: 14 kg. Capacidade máxima de
peso: 85 kg. Altura do chão ao ap de braço: 69 cm. Altura do assento ao
ap de braço: 19 cm.\Unid\8\485,00
126\Suporte para soro de parede total inox, base 0,12 x 0,12m,
comprimento de 0,93m. Estrutura em tubo de aço inox 5/8" x 1mm e base
em chapa inox 1mm. Possui 4 furos para fixação da base na parede,
suporte com 3 ganchos lineares de capacidade para suportar 1kg cada.
Movimentação 18º horizontal.\Unid\11\129,00
128\Mesa de cabeceira construída em madeira revestida, possui uma
gaveta e um armário inferior, com porta e prateleira. Mesa de refeição
acoplada com altura regulável, guia inox, tampo de madeira revestida.
Base com rodízios de 2 “. Dimensões da mesa de cabeceira: 0.40 x 0.42
x 0.90 m de altura. Dimensões do tampo da mesa de refeição: 0.40 x 0.60
x 0.95 à 1.25 m de altura.\Unid\10\1.490,00
130\Carro maca com grades e rodizios 5" total inox medindo 2,00 x 0,60
x 0,85m. Carro fabricado em tubo de aço 30 x 30 x 1mm. Leito removivel
em chapa de aço inox 1mm brilhante com quadro em tubo 25 x 25 x 1mm
e cabeceira regulavel através de cremalheira. Equipada com 4 rodizios
de 5", 2 freios montados em diagonal. Possui suporte de soro inox e
grades escamoteáveis, em tubo de aço inox 5/8". Colchão com densidade
28. Capa em simil couro com ziper. Altura de 12cm. \Unid\2\3.298,00
131\Carro de emergência em inox. Armação em tubo de aço inox 20 x 20
x 1mm. Tampo superior em chapa de aço inox 1,0mm, dotado de 4 gavetas
e prateleira em chapa de aço inox 1,0mm. Pés com rodizios de 3" sendo
2 com freio. Dotado de suporte de soro em aço inox e 1 gaveta com chave.
Tamanho aproximado de 0,85 x 0,45 x 0,80m.\Unid\2\2.499,00
132\Mesa mayo inox, com altura mínima e 0,80m e máxima de 1,15m.
Área da bandeja de 0,48 x 0,32m. Estrutura fabricada em tubos de aço
inox de 1" x 1,20mm. Parte superior em tubo de aço inox com altura
regulavel por meio de manípulo. Acompanha bandeja em aço inox com
espessura de 1,05mm, pés com rodízios de 2" com freios.\Unid\1\587,00
133\Refletor auxiliar parabólico inox com rodízios. Altura mínima de
1,23m e máxima de 1,65m. Base 0,30 x 0,30m tipo “h”, em tubo 25 x 25 x
1mm, estrutura da base em tubo de aço 7/8" x 1mm, coluna receptora em
tubo 5/8" x 1mm, todos em aço inox. Flexível cromado, foco em aluminio
para lâmpada incandescente. Interruptor liga/desliga. Fio com 2m. Não
acompanha lâmpada.\Unid\2\479,00
134\Carro curativo inox com balde e bacia inox, medindo aproximadamente
1,15 x 0,50 x 0,85m. Fabricado em tubo de aço inox 3/4" x 1mm, tampo e
prateleira em chapa de aço inox aisi 430 brilhante, com 1mm espessura.
Bordas laterais sem arestas. Varanda em trefilado 5/16" inox. Equipado
com rodízios de 2", acompanhado de 1 balde com alça e 1 bacia, ambos
em aço inoxidavel, com os respectivos suportes.\Unid\2\1.200,00
135\Cama berço articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão,
cárdiaco, sentado e trendelemburg, acionamento através de duas
manivelas cromadas, cabeceiras em tubos de aço redondo de 31,75mm
de diâmetro, com painéis de madeira revestidos por laminado decorativo,
leito em chapa de aço, grades laterais em tubos de aço redondo 25,40mm
de diâmetro, com três regulagens de altura, pára-choques de borracha
na cabeceira e peseira, rodízios de 3" de diâmetro duplo, sendo dois
com freios e dois sem freios, acabamento com pintura eletrostática a pó,
dimensões totais: comprimento 1785mm x profundidade 800mm x altura
1260mm (altura do leito 650mm). Colchão com densidade 28. Capa em
simil couro com ziper. Altura de 12cm.\Unid\7\5.100,00
136\Biombo duplo total inox com 4 rodizios medindo 1,80 x 1,15m aberto e
1,80 x 0,58m fechado. Fabricado em tubos de aço inox 3/4" x 1,20mm. Contem
2 partes articuladas com movimento 360º por meio de anéis giratórios, com
2cortinas em algodão crú. Quatro pés com rodízios de 2".\Unid\1\858,00
137\Carrinho de medicação construído totalmente em chapa de aço
inoxidável, estrutura reforçada, 4 rodízios de 5" sendo 02 com freios e giro
de 360º , com 3 gavetas sendo a 1º com divisórias para medicamentos e
outras duas, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação
de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, supore
para soro, suporte para cardioversor ou desfribilador, tábua para
massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas
gavetas. Tamanho aproximadamente de 0,57 x 0,52 x 1,04m.\Unid\1\6.999,00
138\Balança pediátrica. Estrutura em chapa de aço carbono.capacidade
para 16 kg, divisões de 10 g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Concha
anatômica em polipropileno  540 x 300 mm injetada anti germes. Pés
reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em
aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.\Unid\1\1.195,00
139\Cama fowler manual. Cama articulável para movimentos fawler,
semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado.  Acionamento
através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis.  Cabeceira e
peseira removíveis com estrutura em madeira revestida por laminado
decorativo e cantos arredondados. Pára-choques (removíveis) de
borracha na cabeceira. Quadro de suporte do leito em tubos de aço
retangulares 20mm x 50mm. Leito em chapa de aço perfurada. Pés
recuados em tubos de aço redondos com 50,80mm de diâmetro, com
rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal.
Acabamento com pintura eletrostática a pó. Acompanha suporte de soro
cromado. Dimensões máximas: comprim. 2090mm x prof. 920mm x altura
1000mm (altura do leito 650mm). Estrutura em tubos de aço redondo
com 25,40mm de diâmetro e acabamento em pintura eletrostático a pó.
Fixação através de parafusos na lateral das camas. Movimentos de sobe

e desce regulados por manípulo bola (engate rápido), onde a grade
desliza suavemente dentro de dois tubos guias cromados. Dimensões:
comp. 1300mm x altura 540mm. Colchão com densidade 28. Capa em
simil couro com ziper. Altura de 12cm.\Unid\40\5.190,00
140\Cadeira higiênica de rodas para banho em inox. Medindo
aproximadamente 0,50 x 0,60m de altura e 0,55m assento. Fabricado em
tubos de aço inox redondo, equipada com rodízios de 3", sendo 2 com
freios. Assento sanitário aberto de plástico com tampa. Peso aproximado
de 9,00kg\Unid\6\799,00
141\Cadeira de rodas articulada para obeso. Fabricada em aço carbono
com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, estrutura
reforçada, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas
dianteiras aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com pneus
maciços. Largura do assento: 44 cm. Profundidade do assento: 42 cm.
Altura encosto: 36 cm. Altura do assento ao chão: 53 cm. Comprimento
total da cadeira: 100 cm. Largura total aberta: 69 cm. Largura total
fechada: 32 cm. Altura do chão à manopla: 92 cm. Peso da cadeira: 14
kg. Capacidade máxima de peso: 120 kg. Altura do chão ao ap de braço:
70 cm. Altura do assento ao ap de braço: 17 cm.\Unid\3\936,00
142\Mocho - banco giratório assento estofado, com altura mínima de 0,50m
e máxima de 0,70m. Diâmetro de assento de 0,31m. Fabricado em tubo de
aço redondo 3/4" x 1,20mm. Assento estofado com espuma d-23, revestido
em simil couro lavável. Pés com ponteiras em pvc. Acabamento com pintura
eletrostática a pó após tratamento antiferruginoso.\Unid\6\165,00
143\Colchão em espuma d-45 medindo 0,88 x 1,90 x 0,20cm.
Revestimento em simil couro, placa de espuma 100% poliuretano, anti-
ácaro, anti-fungo, anti-alérgico.\Unid\50\320,00
144\Travesseiro em flocos de espuma medindo aproximadamente 0,60
x 0,40cm. Revestimento em simil couro, espuma 100% poliuretano, anti-
ácaro, anti-fungo, anti-alérgico.\Unid\85\35,90
145\Colchão hospitalar para berço; estrutura interna flexivel 100%
poliuretano; estrutura externa capa de courvim, com ziper e respiros
laterais; antiácaro; antifungo; antialérgico; dimensões em cm: largura
58, comprimento 135, altura 10, com proteção contra penetração de
urina e outros elementos líquidos. Espuma densidade 23, na cor azul
royal. Com garantia do fabricante.\Unid\30\187,00
146\Colchão hospitalar para beliche; estrutura interna 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/Unidade/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/Unidade/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 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: PRO – III Comércio e Serviços Ltda - Me
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/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
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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/Unidade/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 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
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, 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 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
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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6347/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Bandeiras,
que serão utilizadas pelas Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino e Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89 /2006,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Julsan Comércio e Distribuição de Produtos e
Equipamentos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
2\BANDEIRA DO ESTADO, em dois panos confeccionada em tecido
nylon tela especial medindo 0,90m por 1,28m com acabamento borda a
tecido, bordada dos dois lados.\UND\96\122,00
3\BANDEIRA DO MUNICÍPIO, em dois panos confeccionada em tecido
nylon tela especial medindo 0,90m por 1,28m com acabamento borda a
tecido, bordada dos dois lados.\UND\96\180,00
4\BANDEIRA DAS ESCOLAS, em dois panos confeccionada em tecido
nylon tela especial medindo 0,90 por 128 com acabamento borda a tecido,
bordada dos dois lados.\UND\90\199,00
COMPROMITENTE: Dimarca Ambiental Comércio de Produto
Ambiental Ltda - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\BANDEIRA DO BRASIL, em dois panos confeccionada em tecido
nylon tela especial medindo 0,90m por 1,28m com acabamento borda a
tecido, bordada dos dois lados.\UND\96\92,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1753/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração Mordenização
da Gestão Pública
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível
(gasolina, diesel, diesel S10, álcool e GNV) para abastecimento da
Frota de Veículos Oficiais da Administraçao 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: Auto Posto Campomar Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\Gasolina\Litros\353.000\3,139
2\Álcool\Litros\66.500\2,557
3\Diesel\Litros\285.000\2,399
4\Diesel s50\Litros\25.000\2,499
5\GNV (m³)\M³\32.500\1,869

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2093/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Produtos
Lubrificantes (óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de combustível) para
serem utilizados nos veículos de propriedade do 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: Super Trevo Representações Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
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Item/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01-Óleo lubrificante para motores a Diesel 15w/40, C 1-4, MB 228.3 em
galões de 20 litros – LUBRAX- 100 unidades R$ 195,00;
03-Óleo lubrificante para sistema hidráulico de direção em embalagens
de 20 litros – LUBRAX- 10 unidades R$ 179,20;
06-Filtro de óleo lubrificante motor Peugeot Boxer F330C TD, ano 2005-
TEC FILL- 05 unidades R$ 58,36;
07-Filtro de combustível Renault Master, ano 2010- WEGA- 05 unidades R$ 30,00;
08-Filtro de óleo lubrificante motor Renault Master, ano 2010- TEC
FILL- 05 unidades R$ 57,68;
09- Filtro de óleo lubrificante motor AP, Gol, Saveiro, Parati e Polo, ano
2005- METAL LEVE- 50 unidades R$ 10,79;
COMPROMITENTE: Invictos Comércio e Serviços Ltda. ME
Item/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
02- Óleo lubrificante para motores a gasolina VW 502 00, ACEA A3/B3
e API SL em frasco de 01 litro- INGRAX 2.400 unidades R$ 12,50;
04- Óleo lubrificante para motos SAE 20W50, em frasco de 01 litro-
INGRAX- 96 unidades R$ 9,00;
05-Filtro de óleo lubrificante motor Toyota Hilux 3.0 turbo, 4 CDK SRV
ano 2004- INGRAX- 10 unidades R$ 35,00;
10- Filtro de óleo lubrificante motor At, Gol, Saveiro, Parati e Polo, ano
2005- INGRAX- 150 unidades R$ 11,00;
11-Filtro de combustível Sprinter 313, sem sensor, ano 2003-INGRAX-
20 unidades R$ 39,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1754/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Brita corrida para utilização
na manutenção de vias não pavimentadas 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: Indústria e Comércio de Pedras Jundiá Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
Brita corrida, inclusive transporte\ 22.000m³\ valor unitário R$ 55,35.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15524/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública
OBJETO: Serviços de hospedagem dentro do Município, incluindo café
da manhã, almoço e jantar para o efetivo de reforço da PMERJ, conforme
prevê a Cláusula Segunda do Acordo de Cooperação 001/2013.
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: Ostratur Viagens e Turismo Ltda.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
Serviços de hospedagem dentro do Município, incluindo café da manhã, almoço
e jantar para o efetivo de reforço da PMERJ \ 5000\ valor unitário R$ 124,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19498/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Serviço de transporte (ônibus) para execução de deslocamento
de alunos, professores, membros das bandas, entre outros, para atender
as diversas atividades pedagógicas e culturais, bandas, corais,
coordenação, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação e Unidades Escolares.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89 /2006,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: ESX Rio das Ostras Transporte e Turismo Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
Ônibus Urbano /354 /valor unitário R$ 518,00.
Ônibus Rodoviário I (fora do município até 150 Km) / 60 / R$ 648,00
Ônibus Rodoviário II (fora do município acima de 151 Km) /25.800Km / R$ 648,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9255/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Modernização
da Gestão Pública.
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição material de papelaria
(...) para atender as necessidades dos diversos setores desta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89 /2006,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ALMOFADA azul para carimbo nº 03. Embalagem com identificação
do produto/Loex/30/1,70;
02/ALMOFADA preta para carimbo nº 03. Embalagem com identificação
do produto/Loex/20/1,70;
03/ALMOFADA vermelha para carimbo nº 03. Embalagem com
identificação do produto/Loex/20/1,70;
16/CLIPS para papel, nº 2/0 - 32mm, caixa com 100 unidades, conforme
a norma 1010/20 SAE/Orda/140/0,89;
17/CLIPS niquelados para papel, nº8/0-57mm, Caixa com 25 und,
conforme a norma 1010/20 SAE/Orda/50/0,90;
18/CLIP‘S niquelados tam. 0/0 - 29mm, caixa com 100 unidades, conforme
a norma 1010/20 SAE/Orda/100/0,82;
  20/ELÁSTICO de borracha, nº 18. Embalagem: Caixa de 25 gr, com
identificação do produto/Teide/400/0,62;
23/ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, sem timbre, tipo saco,
em papel Kraft natural, medindo aproximadamente 405 x 305mm, com
80g/m2/Ipecol/1500/0,17;
25/ETIQUETA, auto adesiva formulário contínuo, 107 x 36mm, caixa com 4000
unidades, com 08 etiquetas  por folhas, cor branca/ Colacril/40/41,00;
36/GRAMPEADOR para papel, tipo universal, capacidade para grampear
até 13mm de altura, para uso com qualquer tipo de grampo/Adeck/10/4,50;
42/ORGANIZADOR de mesa triplo (porta lápis, clips e lembretes) em
acrílico.Embalagem: individual, com identificação do produto e fabricante,
sendo, 60 und na cor fumê e 60 und na cor azul translúcido/Novacril/120/6,10;
51/PASTA, polionda, com aba e elástico, Tam. Oficio/ACP/500/1,50;
61/REGUA, poliestireno, 50 cm, cristal, com escala de precisão/Waleu/80/1,00;
62/TESOURA ESCOLAR de aço inox, ponta arredondada/Leo&Leo/400/0,99.

COMPROMITENTE: OLIGOOL SERRANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
04/BANDEJA para correspondência Dupla Acrílico/Waleu/120/18,34;
11/BORRACHA para apagar escrita a lápis, branca, macia nº 60.
Embalagem: Com identificação do produto/Kaz/480/0,10;
26/ESPÁTULA extratora de grampos, em latão/Carbrink/800/0,48;
27/ESTILETE LARGO, corpo plástico, lâmina larga, com regulagem da
lâmina ao longo do corpo com trava tipo parafuso, dimensões de 18 x 105mm,
embalagem individual com identificação do produto/Kaz/100/0,77;
28/FITA CREPE, fita adesiva de papel crepado, substrato: papel crepado saturado,
adesivo: base borracha e resinas, tamanho 19mm x 50 m/Kaz/110/2,24;
30/FITA adesiva transparente, dorso em celofane e adesivo em resina de
borracha natural, dimensões  mínimas de 12 mm x 30m. Embalagem em
rolo, com identificação do produto e fabricante/ Embalado/100/0,42;
31/FITA adesiva, transparente, dorso em celofane e adesivo em resina
de borracha natural, dimensões 12 mm x 50 m/ Embalagem em rolo com
identificação do produto e fabricante/Embalado/ 500/0,60;
53/PERCEVEJO latonado, 10mm, caixa com 100 unidades, com
identificação do produto/Kaz/20/1,08;
56/PINCEL ATÔMICO com ponta de feltro e tinta de solvente resiste a
água, na cor azul, com identificação do produto/
Kaz/180/0,50;
57/PINCEL ATÔMICO com ponta de feltro e tinta de solvente resiste a
água, na cor preta, com identificação do produto/Kaz/300/0,50;
58/PINCEL ATÔMICO com ponta de feltro e tinta de solvente resiste a
água, na cor vermelha, com identificação do produto/Kaz/120/0,50;
60/REGUA, poliestireno, 30 cm, cristal, com escala de precisão/Kaz/200/0,43;
63/TINTA para carimbo, sem óleo, na cor azul. Embalagem: com 40 ml.
com identificação do produto/Kaz/20/1,68;
64/TINTA para carimbo, sem óleo, na cor preta. Embalagem: com 40 ml.
com identificação do produto/Kaz/20/1,68;
65/TINTA para carimbo, sem óleo, na cor vermelha. Embalagem: com
40 ml. com identificação do produto/Kaz/20/1,68;

COMPROMITENTE: ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
07/BLOCO DE PAPEL pautado, apergaminhado, 56g/m2, formato 1/4,
dimensões 145 x 205 mm,  100 folhas destacáveis, com identificação do
produto e fabricante impressos na parte superior/Kajoma/450/1,37;
08/BLOCO DE PAPEL pautado, apergaminhado, 56g/m2, formato ofício,
dimensões 200 x 280 mm, 100 folhas destacáveis, com identificação do
produto e fabricante impressos na parte superior/Kajoma/240/2,29;
09/BLOCO DE PAPEL sem pauta, apergaminhado, 56g/m2, formato 1/
4, dimensões 145 x 205 mm, 100 folhas destacáveis, com identificação
do produto e fabricante impressos na parte superior/Kajoma/140/1,37;
10/BLOCO DE PAPEL sem pauta, apergaminhado, 56g/m2, formato ofício,
dimensões    200 x 205 mm,  100 folhas destacáveis, com identificação do
produto e fabricante impressos na parte superior/Kajoma/70/2,29;
13/CANETA esferográfica, escrita grossa, na cor azul, haste sextavada em
resina termoplástica transparente com dispositivo de ventilação lateral,
comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante.
Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, ponta metálica e latão com
esfera em tungstênio de encaixe pela parte inferior externa da haste, não
rosqueável. Tinta: corante orgânico e solvente/BIC/10000/0,36;
14/CANETA esferográfica, escrita grossa, na cor preta, haste sextavada
em resina termoplástica transparente com dispositivo de ventilação lateral,
comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, ponta metálica
e latão com esfera em tungstênio de encaixe pela parte inferior externa da
haste, não rosqueável. Tinta: corante orgânico e solvente/BIC/6500/0,36;
34/FORMULÁRIO CONTÍNUO, 80 colunas 1 via form. 240x280 Cx
com 1500 UNID/Kajoform/10/44,99;
37/GRAMPO metálico para grampeador 26/6 mm. Embalagem: 5000
unidades, com identificação do produto/Jocar/300/1,59;
39/LIVRO ata ofício, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100
folhas, dimensões 320 x 220 mm, numerado tipograficamente, papel alta
alvura, 75gr/m2/Kajoma/300/4,18;
40/LIVRO ata ofício, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200
folhas, dimensões 320 x 220 mm, numerado tipograficamente, papel alta
alvura, 75gr/m2/Kajoma/200/8,89;
41/LIVRO DE PROTOCOLO, encadernado com 100 folhas, dimensões
de 220x160mm/Kajoma/300/2,68;
43/PAPEL alcalino formato A4, gramatura 75g/m2, tamanho 210x297mm,
Branco. Embalagem impermeável com 500 folhas, identificação do
produto/Kajocopy/9990/9,00;
45/PAPEL alcalino formato oficio 02, gramatura 75g/m2, tamanho
216x330mm, cor branca. Embalagem impermeável com 500 folhas,
identificação do produto/Kajocopy/7100/10,29;

COMPROMITENTE: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
5 BANDEJA para correspondência Tripla Acrílico/Novacril/120/26,00;
29 FITA ADESIVA GOMADA, resistente, 50mmx50 m/Adesivetape/500/2,60;
COMPROMITENTE: MIGTEH COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
19/COLA BRANCA, com ótimo rendimento, pode ser usada para colar
papel, papelão, madeira e tecido, fórmula à base de água, lavável, não
tóxica, embalagem com 90gr/Delta/300/0,82;
21/ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, sem timbre, tipo saco,
em papel kraft natural(Pardo), medindo aproximadamente 245x 180mm,
com 80g/m2/Maitra/1500/0,09;
22/ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA, sem timbre, tipo saco,
em papel kraft natural(Pardo), medindo aproximadamente 330 x 230mm,
com 80g/m2/Maitra/8000/0,13;
24/ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE Tam. Oficio com 4 furos/
ACP/29000/0,10;
38/GRAMPO METÁLICO, para pasta tipo trilho, macho-fêmea,
resistente, totalmente flexível, 80mm, para 200 folhas, pacote com 50
unidades/IARA/1750/3,99;
50/PASTA documento em PVC, com trilho plástico, Tam. Oficio com
identificação do produto e fabricante/
ACP/700/1,03;
COMPROMITENTE: MGX COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.

DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
12/CAIXA para arquivo morto, em polionda, dimensões aproximadas
(montada) 135 x 245 x 350 mm, cor azul. Embalagem com identificação
do produto e fabricante/FRAMA/960/1,28;
15/CANETA MARCA TEXTO, ponta chanfrada para destacar texto com
linha grossa ou sublinhar com linha fina, grip emborrachado, destaca-
se mesmo em papel de fotocópia e fax, ponta fixa de alta durabilidade que
não afunda quando pressionada, tinta à base de água sem cheiro,
embalagem: com identificação do produto e fabricante; Sendo 500
unidades na cor Amarela e 500 unidades na cor Verde/Adeck/1500/0,49;
32/FITA adesiva, transparente, dorso em celofane e adesivo em resina
de borracha natural, dimensões 50 mm x 50 m. Embalagem em rolo com
identificação do produto e fabricante/AdhesiveTape/800/1,70;
33/FITA CORRETIVA, formato anatômico, de fácil manuseio, com correções
limpas e precisas, corpo translúcido, cobre qualquer tipo de tinta e palavras
ou linha inteira em apenas uma passada, invisível após fotocópia, correção
instântanea que ermite escrever imediatamente após o uso, fita com 08 metros
de comprimento e 4,2mm de largura/JocarCx c/12/600/2,24;
44/PAPEL CARBONO, resistente, excelente capacidade de reprodução,
tamanho Oficio, dimensões 216 x 330mm, gramatura aproximada: 22g/
m2. Embalagem: 100 unidades/Hardcopy/500/9,64;
47/PASTA AZ GRANDE/ Frama/400/4,58;
48/PASTA AZ PEQUENA/Frama/200/5,37;
49/PASTA EM PVC, com elástico, ofício simples, 100% plástica,
espessura 0,35mm, textura super line, material leve, atóxico, resistente
e 100% reciclável/ Alaplast/3000/0,98;
52/PASTA suspensa, em fibra marmorizada e plastificada, fabricada em
papel cartão 350 gr, Tam. Oficio prendedor macho e fêmea em plástico,
visor em plástico transparente e etiqueta para identificação, com 6
posições para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em
metal com acabamento em ilhós nas extremidades superiores, terminais
das extremidades em plástico reforçado/Frama/8000/1,09;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8256/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização da Gestão Pública.
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição material de
papelaria (capa de processo, envelope, etc.) para atender as
necessidades dos diversos setores desta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89 /2006,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: NOVA GRÁFICA LTDA ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULO, dimensões 160
x 115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão 1/0, sendo a 1ª branca em offset
70g, 2ª rosa e a 3ª amarela em superbond 56g com picote para destaque
lateral na 1ª e 2ª vias, com numeração sequencial a partir de 65.001 e
numeração total do bloco impressa de forma destacada na capa, em
papel AG/700/2,30;
02/BOLETIM DE ATENDIMENTO, dimensões 130x170mm, bloco 50x03
vias, impressão 1/0, sendo a 1ª Branca em offset 70gr, 2ª verde e a 3ª
Amarela em Superbond 56gr, sendo o 1º Talão de nº269 com picote para
destaque superior com numeração sequencial a partir de 17401/100/4,24
03/CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e Plastificada,
impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34 x 24 cm com recorte central
de bordas arredondadas na frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e
verso na cor amarela, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades/45000/0,45
04/CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e Plastificada,
impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34 x 24 cm com recorte central
de bordas arredondadas na frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e
verso na cor azul, acabamento corte e vinco. Empacotadas separadamente
a cada 500 unidades/5000/0,53
05/CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e Plastificada,
impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34 x 24 cm com recorte central
de bordas arredondadas na frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e
verso na cor laranja, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades/5000/0,53
06/CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e Plastificada,
impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34 x 24 cm com recorte central
de bordas arredondadas na frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e
verso na cor Lilás, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades/5000/0,53
07/CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e Plastificada,
impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34 x 24 cm com recorte central
de bordas arredondadas na frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e
verso na cor vermelha, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades/5000/0,53
08/ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho 40,5x30,5 cm, caixa
com 500 unidades, com marcação a cada 100 unidades/2300/0,26
09/ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho Oficio 23x33 cm,
caixa com 500 unidades, com marcação a cada 100 unidades/1000/0,20
10/FICHA Amarela para controle de estoque físico em AP 180g,
impressão frente e verso 1/1, medindo 15x21cm/500/0,42
11/FICHA DE REGISTRO de servidores. Dupla cartolina, na cor amarela,
impressão F/ V, Tamanho: 465x325mm/5000/0,28
12/GUIA de abastecimento de combustível, carbonada, dimensões 160 x
115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão 1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g,
2ª amarela e a 3ª azul em superbond 56g com picote para destaque lateral
na 1ª e 2ª vias, com numeração sequencial a partir de 320.502/600/2,97
13/GUIA de Deslocamento de Patrimônio , carbonada, dimensões
140x190mm, Bloco 50 x 03 vias impressão 1/0 sendo a 1ª Branca, a 2ª
Verde e a 3ª Rosa Todas Offset 70gr Colado na lateral/700/4,86
14/GUIA de Remessa, carbonada, dimensões 160x210mm, bloco 50 x 03
vias impressão 1/0 sendo a 1ª branca em offset 70gr, 2ª azul em superbond
56gr e a 3ª em papel jornal, com picote para destaque lateral/700/4,85
15/GUIA de Remessa, carbonada, dimensões 140x190mm, bloco 50 x
02 vias impressão 1/0 sendo a 1ª branca em offset 70g e a 2ª em papel
jornal, com picote para destaque lateral/500/3,94
16/GUIA de Serviço e Transporte (diária), carbonada, dimensões 160
x 135 mm, bloco 50 x 02 vias, impressão 1/0, sendo a 1ª branca em offset
70g, 2ª em papel jornal com picote para destaque lateral na 1ª e 2ª vias,
com numeração sequencial a partir de 75.002/600/2,25
19/SOLICITAÇÃO DE VIAGEM dimensões 160 x 180 mm, bloco 50 x 03
vias, impressão 1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª amarela e a 3ª
verde em superbond 56g com picote para destaque lateral na 1ª e 2ª
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vias, com numeração seqüencial a partir de 56.003 e numeração total do
bloco impressa de forma destacada na capa, em papel AG/600/3,25

COMPROMITENTE: BOMERANGUE INDUSTRIA GRÁFICA E
COMÉRCIO LTDA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
17/NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo 1ª via na cor
verde e 2ª via na cor azul/20/312,00
18/NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo 1ª e 2ª via na cor
azul, caixa com 1.500 unidades/20/312,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15747/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Administração e Modernização da Gestão Pública.
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de materiais de
consumo (...) para atender a 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: RM RODRIGUES COMÉRCIO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1/PÓ DE CAFÉ - torrado e moído, de 1ª qualidade, com selo de pureza
ABIC, embalado automaticamente, acondicionado em embalagem
metálica, pacote com 500g, contendo a descrição das características
do produto, com data de validade de no mínimo 6 meses e procedência./
UND/19.400/5,20
2/AÇÚCAR REFINADO - com data de validade de no mínimo 6 meses,
pacote com 1 Kg/KG/23.814/1,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7397/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios perecíveis (banana, maçã, biscoito salgado, ...) para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e lazer, como
complemento alimentar oferecido nos torneios internos aos alunos dos
projetos e aos participantes dos eventos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: R.M.RODRIGUES COMERCIO E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
09/BEBIDA natural a base de extrato de guaraná, copo com 290 ml
pronto para beber, caixa com 36 unidades/400/37,50
10/AGUA mineral sem gás acondicionado em copo plástico com 200 ml,
caixa com 48 unidades/200/15,70

COMPROMITENTE: REAL BRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
08/XAROEP de guaraná natural, concentrado rendimento de 50 litros
por unidade, disponível em bombonas de 05 litros/250/24,35
11/BEBIDA LÁCTEA sabor chocolate- constituído de leite líquido
achocolatado, não permitido a adição de soja e seus derivados, corantes e
aromatizantes, deverá ser de fácil preparo por dissolução em agua potável,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalagem tetra pack
com 200ml/6000/1,09
12/ Biscoito doce tipo maisena, embalagem com 200 gr./ 2000/1,55
13/ Biscoito salgado, embalagem original com no mínimo 150gr, contendo
seis embalagens individuais com no mínimo 25 g cada/1000/2,15
14/ Biscoito tipo mini waffer, recheado, diversos sabores, em embalagem
individual com no mínimo 40g, contendo entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote e informações
nutricionais/6000/1,09
15/ Suco concentrado de cajú, acondicionados em garrafas de plástico
com 1000 ml/200/2,15
16/ Suco concentrado de maracujá, acondicionados em garrafas de
plástico com 1000 ml/200/7,40
17/ Bolo sabor artificial de baunilha, com cobertura e recheio sabor
chocolate, pesando aproximadamente 45 g, embalado individualmente,
livre de gordura trans. Embalagem individual contendo data de fabricação
e de validade/6000/0,66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4119/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação.
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios (abacaxi, açúcar, biscoito,...) para atender aos cursos e
reuniões realizados na Casa de Educação e Secretaria Municipal de
Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: RM RODRIGUES COMÉRCIO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1/ABACAXI com peso aproximado de 1,5kg a unidade./UND/360/3,95
2/AÇÚCAR REFINADO pacote com 1 Kg, com procedência e prazo de
validade impresso na embalagem./KG/720/2,07
3/BANANA D’ÁGUA  extra, com peso médio de 140g, contendo o Kg,
no mínimo, 07 unidades.  /KG/360/1,59
4/BISCOITO DOCE tipo RECHEADO, diversos sabores, acondicionado
em embalagem com no mínimo 160g. /UND/2400/1,92
5/BISCOITO SALGADO Tipo CREAM-CRACKER, acondicionado em

embalagem com no mínimo 200g./UND/1800/1,60
6/CANELA EM PÓ embalagem c/10g/UND/240/0,56
7/CHOCOLATE EM PÓ solúvel, com no mínimo 32% de cacau,
acondicionado em embalagem com 500g, contendo a descrição das
características do produto./UND/180/6,31
8/COCO RALADO, desidratado, extra branco, embalagem metalizada
com 100g, contendo característica do produto./UND/960/2,16
9/FARINHA DE TRIGO especial, acondicionada em embalagem com 1kg,
contendo a descrição das características do produto./UND/360/1,93
10/FERMENTO QUÍMICO em pó lata com 100g/UND/360/1,68
11/FUBÁ, MILHO extra, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem
com 1kg contendo a descrição das características do produto. /UND/
240/1,27
12/GELÉIA DE FRUTAS nos sabores uva e morango,  acondicionada
em embalagem com no mín. 230g  (150 de cada)./UND/300/3,88
13/LEITE CONDENSADO acondicionado em embalagem com no
mínimo 395g./UND/360/2,52
14/LEITE NATURAL esterilizado, integral, sem aditivos e conservantes,
acondicionado em embalagem tipo “tetra pack” com 1 litro. /UND/720/1,95
15/LIMÃO TAITI com peso médio de 80g, contendo o Kg, no mínimo, 12
unidades/KG/60/2,86
16/MARGARINA VEGETAL cremosa, com sal, contendo de 60 a 95% de
teor de lipídios, acondicionada em embalagem com 500g. /UND/480/2,77
17/ÓLEO DE SOJA refinado, acondicionado em embalagem com 900ml./
UND/24/3,28
18/OVO DE GALINHA extra, branco, acondicionado em caixa com uma
dúzia, perfazendo no mínimo 720g. /DZ/360/2,94
19/REQUEIJÃO comum pote com 200g/UND/300/3,50
20/SAL tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em saco plástico com
1kg, contendo a descrição das características do produto. /UND/24/1,18
21/SUCO DE CAJU natural garrafa com 500ml/UND/1200/1,91
22/SUCO DE MARACUJÁ natural garrafa com 500ml/UND/1200/3,82

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização de Gestão Pública
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de material de
consumo (CD-RW Regravável, Mídia DVD-R 4.7 GB gravável...) para
atender as necessidades dos diversos setores desta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: Invictos Comércio e Serviços Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
02/ MIDIA CD-R GRAVÁVEL 700 MB/900/ R$0,57
03/ MÍDIA DVD-R4.7 GB GRAVAVEL/1.100/ R$1,55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6748/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a prestação de
serviço de transporte   através de ônibus rodoviário para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: ESX Rio das Ostras Transporte e Turismo
Ltda-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ Ônibus Rodoviário – por KM para viagem mínima de 150 km/16.780/
R$5,00;
02/ Ônibus Rodoviário – Diária com veículo a disposição até 149 km/50/
R$648,00;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11588/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ambiente, Sustentabilidade,
Agricultura e Pesca
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de contentores,
papeleiras e acessórios para a conservação e manutenção da limpeza
urbana do Município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: R.M. Rodrigues Comércio e Serviços
Empresariais ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ Papeleira na cor azul, com capacidade de 50 lts, em polietileno
injetado de alta densidade, protegido contra a ação dos raios ultravioletas.
Extremamente resistente a intemperies e agressões químicas. Composta
de corpo, tampa com chave de segurança, podendo ser fixada através de
cinta metálica ou braçadeira para poste ou parafuso e buchas para
paredes ou madeira, sendo a sua fixação feita pela tampa, ficando o
corpo livre para despejo de lixo/ 1.500/R$74,00
COMPROMITENTE: Tubarão Equipamentos de Informática e
Papelaria Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
02/ Contentores com capacidade de 120 lts, na cor azul, em polietileno
injetado de alta densidade, protegido contra a ação dos raios ultravioletas.
Extremamente resistente a intempéries e agressões químicas. Composto
de corpo, tampa e rodas em borracha maciça com dispositivo antifurto
e eixo em aço, também maciço, tratado contra corrosão./ 700/R$123,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16837/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de pneus,
câmaras de ar e protetores para serem utilizados nos ônibus do Programa
Caminho da Escola – FNDE, que atendem os alunos da Zona Rural da
Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89
/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: Tova Comércio de Pneus Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1/ pneu diagonal novo (c/c) de alta performance 9.00-20, para eixo direcional
(liso), 14 lonas, com certificação do inmetro, contendo as medidas mínimas:
capacidade de carga 25000/2300, diâmetro externo 1012mm, profundidade
de sulcos 12,4mm. fabricação nacional/und/12/R$790,00
2/pneu diagonal novo (c/c) de alta performance 9.00-20, para eixo de tração
(borrachudo), 14 lonas, com certificação do inmetro, contendo as medidas
mínimas: capacidade de carga 25000/2300, diâmetro externo 1012mm,
profundidade de sulcos 19,7mm. fabricação nacional/und/24/R$850,00
3/ câmara de ar para pneu 9.00-20/und/36/R$50,00
4/ protetor para câmara de ar para pneu  9.00-20/ und/36/ R$ 28,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº41393 /2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº027 /2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Bloqueador
solar para atender as necessidades da Secretaria.
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: Costa do Sol Comércio e Serviços Empresariais ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ Bloqueador solar, fator 30, 120 ml, similar ao Sundown/ Unid/400/ R$  8,00
02 /Bloqueador solar, fator 50, 120 ml, similar ao Sundown/ Unid/.400/ R$  11,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018 /2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20953/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº025 /2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e
Modernização da Gesta Pública
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de papel formato
A3 na finalidade que seja efetuada a impressão do Diário Oficial 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: Invictos Comércio e Serviços Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ Papel formato A3, gramatura 75g/m2, tamanho 297x420mm,
embalagem impermeável (pacote com 500 folhas)/ PCT/2000/R$27,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº38943 /2013 e 38947/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº023 /2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Material
Gráfico para atender as necessidades da Secretaria.
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.C. dos Santos Oliveira Comércio e Serviços
Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
PROCESSO Nº 38943/2013
01/Talão de Infração de Transito 25 x 03 vias, em papel autocópiativo
56 gramas, acabamento, picote, impressão 1/1, com folhas numeradas,
a 1ª via na cor sérpia, 2ª via na cor vermelha e 3ª via na cor verde. Com
capa em tríplex 250 gramas, 1/0 no tamanho 22.0 x 11.9, conforme modelo
apresentado. A numeração do talão será do K-30.310.001 até K-
30.360.000./Unid/2.000/14,90/29.800,00
PROCESSO Nº 38947/2013
02/Bloco de RAT – Registro de Acidente de Trânsito, formato 210 mm
x 297 mm, impressão 1/1 (frente e verso) em papel offset 75 g/m2, na cor
branca, contendo 2 (duas) folhas por jogo, numeradas, com acabamento
cortado e colado. Cada bloco contendo 25 jogos./Unid/1.000/4,28/
4.280,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5710/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de Empresa para confecção de material gráfico
(prova para avaliação e cartão resposta) para atender ao sistema de
avaliação municipal de Rio das Ostras- SAERO
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: Invictos Comércio e Serviços Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/prova para avaliação contendo até 16 páginas no formato fechado 210
x 330 mm, em ap 75g/m², impressão do miolo 175g/m², impressão 4/0,
acabamento canoa grampo./und/51000/r$ 3,05
02/cartão resposta confeccionado em papel gramatura 150g/m², 12
marcas por linha, largura do strobe (clock)=3,17mm (1/8"). distância
entre a primeira marca e a margem esquerda do cartão=4,50mm.
distância entre as marcas=6,35mm (1/4"). distância mínima entre as
linhas=2,54mm (1/10"). distância mínima entre o topo do cartão e a
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primeira linha = 45mm. distância mínima entre o fundo do cartão e a
última linha = 10mm. largura do cartão = 82,5mm (3 1/4"). número máximo
de linhas = 90. número de grupos = 3 (inscrição: 7 linhas com uma
divisão de 10 quadrículas por linha - inscrição de 0 a 9; prova: 1 linha com
divisão de 10 quadrículas por linha - numérico de 0 a 9  com os dígitos
0 e de 5 a 9 mascarados por não existirem tais provas e questões: 30
linhas com duas divisões de 5 quadrículas abcde - total de 60 questões).
comprimento do cartão = máximo de 290mm. cor dos strobes (clocks) =
preta. impressões adicionais = cor laranja pérsia super cor n-060345 ou
laranja clássico super cor n-060344./und/51000/r$ 1,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

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/Unidade/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: Instalação 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/Unidade/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 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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8002/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de fraldas infantis e geriátricas para atender as
Crianças das Unidades Assistências, Programas, Usuários Idosos e
Portadores de Necessidades Especiais através 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: DEENEA Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
6\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho M (características
mínimas: cintura de 80 a 115 cm / peso de 40 a 70 kg), de uso adulto, para
incontinência urinária de GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-
operatório e geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis, cobertura filtrante suave
que proporcione máximo conforto, 03 (três) elásticos com ajuste suave que
evitam vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e indicador de
umidade; composto por: flocos de gel super absorventes, fibras de celulose,
papel absorvente, fibras de polipropileno, polímeros termoplásticos,
polímeros super absorventes, filme de polietileno. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em embalagem plástica ORIGINAL DO
FABRICANTE resistente de forma a manter a integridade do produto até
o momento do uso. As embalagens deverão trazer estampadas, no mínimo,
as seguintes informações: instruções de uso, procedência de fabricação;
nome comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões; data de
fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº do Registro no Ministério da
Saúde e demais informações constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa
do Consumidor). Referência: BIGFRAL PLUS ou similar.\UND.\59.520\1,32
7\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho G (características
mínimas: cintura de 115 a 150 cm / peso de 70 a 90 kg), de uso adulto, para
incontinência urinária de GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-
operatório e geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis, cobertura filtrante
suave que proporcione máximo conforto, 03 (três) elásticos com ajuste
suave que evitam vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e
indicador de umidade; composto por: flocos de gel super absorventes,
fibras de celulose, papel absorvente, fibras de polipropileno, polímeros
termoplásticos, polímeros super absorventes, filme de polietileno.
Embalagem: o produto deve ser acondicionado em embalagem plástica
ORIGINAL DO FABRICANTE resistente de forma a manter a integridade
do produto até o momento do uso. As embalagens deverão trazer
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estampadas, no mínimo, as seguintes informações: instruções de uso,
procedência de fabricação; nome comercial; conteúdo qualitativo e
quantitativo; dimensões; data de fabricação/validade; nº do lote; condição
ou nº do Registro no Ministério da Saúde e demais informações constantes
da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Referência: BIGFRAL
PLUS ou similar.\UND.\59.520\1,32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8007/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de cestas básicas, que atenderão aos munícipes
carentes 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 SERVIÇOS
EMPRESARIAIS ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1/LOTE 1 – CESTA BÁSICA, contendo gêneros alimentícios, de 1ª
qualidade; com carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do art. 31 do
Código de Defesa do Consumidor; no ato da entrega o prazo de validade
dos produtos deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico atóxico,
transparente e com alto grau de resistência, permitindo seu transporte
com segurança; com etiqueta informando o conteúdo e seu número de
ordem, conforme abaixo:/Unidade/4.800/60,93
1.1/Açúcar refinado, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem
com as características do produto, pacote com 1kg./Kg/2/1,93
1.2/Arroz polido (agulhinha), tipo 1, extra, grão longo e fino, embalado
em saco plástico, contendo a descrição das características do produto,
pacote com 1kg./Kg/5/1,40
1.3/Biscoito tipo/similar MARIA/MAIZENA, pacote com 200g./Unidade/2/1,23
1.4/Biscoito salgado tipo/similar CREAM CRACKER pacote com
200gr./Unidade/2/1,31
1.5/Café torrado e moído, de 1ª qualidade, com selo de pureza ABIC,
embalado automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada
com 500g, contendo a descrição das características do produto/Unidade/
1/6,19
1.6/CREME, dental, com mínimo de 1.450 ppm de flúor, ação bacteriana.
Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação no
Ministério da Saúde./Unidade/2/1,09
1.7/Farinha de mandioca, tipo 1, crua, fina, acondicionada em
embalagem de 1kg, contendo a descrição das características do produto./
Kg/1/3,04
1.8/Farinha de trigo, de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem com
1kg, contendo a descrição das características do produto./Kg/1/2,09
1.9/Feijão preto, tipo 1, safra nova, acondicionado em embalagem plástica
original  com 1 kg, contendo a descrição das características do produto./
Kg/2/2,52
1.10/Fubá de milho, extra, 1ª qualidade, descortificado 100% natural de
milho, pacote com 1 kg./Kg/1/1,19
1.11/Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade, sem adição de
açúcar, embalagem com no mínimo 400gr./Unidade/2/5,05
1.12/Macarrão espaguete, massa preparada com ovos n° 8 ou 9,
acondicionada em embalagem com 500g, contendo a descrição das
características do produto./Unidade/2/1,73
1.13/Óleo de soja refinado, lata com 900ml./Unidade/1/3,86
1.14/Sardinha em lata, em óleo comestível, acondicionado em lata com
no mínimo 80gr./Unidade/2/2,14
1.15/Sabonete, sólido, em barra, com hidratantes, fragrância agradável.
Embalagem: com 90 g, com dados do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e registro ou notificação na Anvisa/MS./Unidade/2/0,74
1.16/Sal tipo extra, refinado, iodado, pct com 1 kg./Kg/1/2,08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8007/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: aquisição de cestas básicas, que atenderão aos munícipes
carentes 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: REAL BRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
2/LOTE 2 – KIT 1 - contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais de acordo
com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do art. 31 do Código
de Defesa do Consumidor; no ato da entrega o prazo de validade dos
produtos deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade total
de cada produto; acondicionados em saco plástico atóxico, transparente
e com alto grau de resistência, permitindo seu transporte com segurança;
com etiqueta informando o conteúdo e seu número de ordem, conforme
abaixo:/Unidade/380/55,74
2.1/Aveia em flocos finos, integral e 100% natural, rico em fibras, sem
adição de açúcar, 250gr./Unidade/2/1,87
2.2/Complemento ou suplemento alimentar, em pó, lácteo, com sacarose,
isento de glúten, com adição de vitaminas e minerais, com sabores
artificiais de baunilha, chocolate e morango, acondicionado em
embalagem com no mínimo 400g, contendo a descrição das
características do produto. Ref.: Sustain, Sustagem, Sustacal, Meritene,
Nutrem Active./Unidade/1/16,00
2.3/Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade, sem adição de
açúcar, embalagem com no mínimo 400gr./Unidade/6/6,00
3/LOTE 3 – KIT 2 - contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais de acordo
com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do art. 31 do Código
de Defesa do Consumidor; no ato da entrega o prazo de validade dos
produtos deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade total
de cada produto; acondicionados em saco plástico atóxico, transparente
e com alto grau de resistência, permitindo seu transporte com segurança;
com etiqueta informando o conteúdo e seu número de ordem, conforme
abaixo:/Unidade/3.000/47.220,00
3.1/Aveia em flocos finos, integral e 100% natural, rico em fibras, sem
adição de açúcar, 250gr./Unidade/2/1,87
3.2/Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade, sem adição de

açúcar, embalagem com no mínimo 400gr./Unidade/2/6,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº39653 /2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº009 /2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Colchões de
solteiro para atender as necessidades da Secretaria.
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.L.Comércio e Serviços Ltda.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01/ COLCHÃO, de solteiro, em espuma flexível de poliuretano (100%),
densidade 23 (D23), dimensões (A x L x P): 12 x 78 x 188cm (podendo
variar +/- 1 cm), revestido em tecido 100% em polipropileno (TNT).
Acondicionados nas embalagens originais, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, e em conformidade com as Normas Técnicas
e Legislações Vigentes/Unid/200/ R$ 134,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36541/2013
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº007 /2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Buffet
com ornamentação e Kit Lanches para atender aos diversos eventos e
projetos da Secretaria.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/2006 e nº 89 /2006,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Monica M.M. Nascimento Serviços de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Item/Especificação/Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1/Almoço/ Unidade/900/30,00;
2/Bolo de milho/ Kg/380/16,00;
3/Bolo de aipim/ Kg/380/19,75;
4/Bolo de banana/Kg/380/19,75
5/Bolo de chocolate/Kg/340/16,00;
6/Caldo de ervilha com bacon/Litro500/14,25;
7/Caldo verde/Litro/500/14,25;
8/Canjica/Litro/500/14,25;
9/Bolo branco/Kg/1.000/23,50
10/Mini pizza/Unidade/3.600/1,63
11/Mini cachorro quente/Unidade/6.110/1,65
12/Salgados fritos simples/Unidade/5.000/0,80
13/Salgados folheados/Unidade/5.000/0,90
14/Barquetes/Unidade/5.000/0,90
15/Iscas/Unidade/5.000/0,83
16/Torta salgada/Kg/3.400/19,50
17/Salgados assados/Unidade/5.000/0,84
18/Bombons de chocolate/Unidade/2.500/0,45
19/Refrigerante de 1ª qualidade, garrafa pet 2 litros/Unidade/3.550/5,45
20/Refrigerante de 1ª qualidade, garrafa pet 2 l, diet, tipo cola/Unidade/60/5,50
21/Água mineral natural c/gás, copo 200ml, envazado e lacrado/Unidade/15.000/0,63
22/Água mineral natural s/gás, copo 200ml, envazado e lacrado/Unidade/15.000/0,58
23/Mesa de frutas/Unidade/250/2,96
24/Coffe break/Unidade/2.500/14,90
25/Buffet/Unidade/2.500/12,49
26/Ornamentação para até 500 pessoas/Unidade/20/3.500,00
27/Kit Lanche 1/Kit/4.200/6,38
28/Kit Lanche 2/Kit/4.000/6,67
ITEM/Descrição completa do material/Unidade/Quant/R$
1/Almoço - Cardápio: strogonoff de frango, arroz branco, batata palha,
salada de alface crespa com tomate, refrigerantes diversos e sobremesa:
mousse diversos sabores/und/900/30,00
2/Bolo de milho/Kg/380/16,00
3/Bolo de aipim/Kg/380/19,75
4/Bolo de banana/Kg/380/19,75
5/Bolo de chocolate/Kg/340/16,00
6/Caldo de ervilha com bacon/Litro/500/14,25
7/Caldo verde com linguiça calabresa  e couve mineira/Litro/500/14,25
8/Canjica com coco, com leite de coco e leite condensado/Litro/500/14,25
9/Bolo branco, confeitado, com 2 recheios: doce de leite c/ ameixa e leite
condensado c/coco/           KG/1.000/23,50
10/Mini pizza, assada, diversos sabores./Unidade/3.600/1,63

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O DELCO comunica aos interessados o ADIAMENTO da licitação abaixo:

·  Concorrência Pública nº 001/2013-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 marcado para o dia 05/12/2013 às 09:00 horas fica ADIADO
SINE DIE, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro – TCE/RJ.

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 11/12/2013 às 09:00 horas, Pregão nº 084/
2013 (Processo Administrativo nº 32996/2013-SESEP), objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de motor de popa para
embarcação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança Pública.

· Sala 05 – CPL I – no dia 12/12/2013 às 09:00 horas, Pregão nº 085/
2013 (Processo Administrativo nº 44329/2013-SEMAD), objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de pneus para utilização
nos veículos pertencentes à Frota desta Prefeitura.
· Sala 02 – CPL II – no dia 03/01/2014 às 09:00 horas, Concorrência

Pública nº 002/2013-SEMOB (Processo Administrativo nº 4943/2012-
SEMOB), objetivando a contratação de empresa de engenharia para
urbanização do entorno do Posto de Saúde Cidade Beira Mar – Cidade
Beira Mar – Rio das Ostras/ RJ.

· Sala 05 – CPL I – no dia 20/01/2014 às 14:00 horas, Concorrência
Pública do tipo Técnica e Preço nº 001/2013-SEMFAZ (Processo
Administrativo nº 19185/2013-SEMFAZ), objetivando a contratação de
empresa para locação de software para operação e gestão da área de
arrecadação municipal da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

O Edital poderá ser retirado no DELCO, localizado na Rua Campo de
Albacora, n° 75 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/ RJ - Site:
www.riodasostras.rj.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 031/2013
PROCESSO LICITATÓRIO 8007/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº47713/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Real Bramar
Comércio e Serviços Ltda-ME
ASSINADO: 01/11/2013
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas que atenderão munícipes carentes
VALOR: R$ 17.100,30
· Programa de Trabalho Nº 08.244.0102.2.583
· Elemento de Despesa Nº 3.3.90.32 - 0.1.00
· Nota de Empenho nº 00675/2013
· Emitida em 31/10/2013
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.

AVISO DE LICITAÇÃO

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 nOS 89/2006 e 060/2006, observadas as
disposições da Lei Federal nº 10520/2002, que serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ambas situadas na Rua
Campo de Albacora, nº 102 – QD 07 – LT 22 – sobreloja – Loteamento
Atlântica – Rio das Ostras/ RJ,

· Sala 02 – CPL II – no dia 18/12/2013 às 09:00 horas, Pregão nº 007/
2013 (Processo Administrativo nº 29874/2010-SEMBES), objetivando a
contratação de empresa especializada para locação de 03 (três) veículos
de passeio, 04 (quatro) portas, tipo veículo popular  para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.

· Sala 02 – CPL II – no dia 18/12/2013 às 14:00 horas, Pregão para
Registro de Preços nº 024/2013-SEMBES (Processo Administrativo
nº 48111/2013-SEMBES), objetivando a eventual contratação de empresa
para fornecimento de materiais diversos (batedeira planetária, ferro de
passar roupa, ventilador de teto,...) para atender as necessidades das
Unidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.

O Edital poderá ser retirado no DELCO, localizado na Rua Campo de
Albacora, n° 75 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/ RJ - Site:
www.riodasostras.rj.gov.br

ELOI DUTRA DOS REIS
Secretário Municipal de Administração e

Modernização da Gestão Pública



21 Rio das Ostras - Edição nº 663 de 29/11 a 05/12 de 2013

ERRATA, em Publicação no Diário Oficial de Rio das
Ostras-Edição nº 655 de 04 a 10 de outubro de 2013.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO QUE

ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE RIO
DASOSTRAS E VALLOUREC TRANSPORTES E

SERVIÇOS LTDA

PROC. ADM.: 3908/2013
PARTES: VALLOUREC TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.516.305/0001-16 e
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.
OBJETO: concessão de direito real de uso dos lotes de
terra nºs 5, 6, 7, 13 e 14 da Quadra K, 10 11 12 e 13 da
Quadra L, totalizando uma área de 64.267,82m², situada
em área em desapropriação da fazenda vale do sol, localizada
na Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras.
ASSINATURA: 20/09/2013
FUND. LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Leis Municipais
691/02, 692/02, 763/03, 940/05, 1063/06, 1117/07 e 1212/
07 e Decreto 053/2005.
ONDE SE LÊ:(......) “ EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO AO
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO”
LEIA SE: (......) “ TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO”
E
ONDE SE LÊ: (.....) “ totalizando uma área de
64.267,82m²”
LEIA SE: (.....) “ totalizando uma área de 64.367,56m²,”

EXTRATO DE IV RERRATIFICAÇÃO  AO TERMO
DECONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO QUE

ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS E TRANTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS LTDA

PROC. ADM.: 09.286/2013
PARTES: TRANTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ nº 07.816.360/
0001-05 e MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.
OBJETO: Atualização de dados no sentido de: alterar a
razão social, passando de Tranter Indústria e Comércio de
Equipamentos Ltda, para ALFA LAVAL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 43.474.212/0001-13, e do objeto social
atualizar os dados da Prefeitura. situado na Rua Quimico
do Petróleo, Esquina com Rua do Sondador, na Quadra
G - (Zona Especial de Negócios), situada na Rodovia Amaral
Peixoto Km 162 – Mar do Norte – Rio das Ostras – RJ, em
área em desapropriação da Fazenda Vale do Sol, de
propriedade do Município de Rio das Ostras.
ASSINATURA: 29/11/2013
FUND. LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Leis Municipais 691/
02, 692/02, 763/03, 940/05, 1063/06, 1117/07 e 1212/07.

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE  RIO DAS
OSTRAS E VICEL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E

SERVIÇOS LTDA

PROC. ADM.: 20293/2011
PARTES: VICEL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 07.816.360/0003-77e
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.
OBJETO: Fica a Empresa AQUA-CHEN DO BRASIL,
Inscrita no CNPJ sob o nº 17.336.726/0001-00, Empresa
do mesmo grupo societário VICEL, autorizada a se instalar
nas dependências da Empresa Concessionária, para
atuar exclusivamente com atividades em acordo com
Objeto Social do Instrumento Particular de Alteração do
Contrato Social vigente.
ASSINATURA: 29/11/2013.
FUND. LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Leis Municipais 691/
02, 692/02, 763/03, 940/05, 1063/06, 1117/07 e 1212/07.

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, visando garantir
o princípio constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade, Contraditório,
Ampla Defesa e devido processo legal administrativo nº
24090 / 2011, NOTIFICA publicamente o(a) Sr.(a)  ANTONIO
CARLOS ABREU SILVA, responsável pelo imóvel situado à
Rua Menino Jesus de Praga, s/nº Quadra 20 Lote 427 -

Secretaria de Transportes
Públicos, Acessibilidade e

Mobilidade Urbana

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Obras

Village Rio das Ostras - Rio das Ostras, cadastrado em seu
nome, inscrição nº 01.5.115.0153.001 conforme os termos
da Lei Municipal nº 208/1996, em seu artigo 177-A inciso
I e inciso II, quando do caso e artigo 177-C e seu paragrafo
único nos termos da Notificação nº 13088, a tomar
providencias para regularização da construção e/ou apresentar
defesa no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir desta
publicação, após o qual serão adotadas as medidas cabíveis
e as penalidades previstas na Lei acima mencionada.

Rio das Ostras, 20 de Novembro de 2013.

WAYNER FAJARDO GASPARELLO
Secretário de Obras

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, visando garantir
o princípio constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade, Contraditório,
Ampla Defesa e devido processo legal administrativo nº
42944/2013, NOTIFICA publicamente o(a) Sr.(a)
DOMINGOS DE OLIVEIRA PINHEIRO, CPF 409.367.756-
53  responsável pelo imóvel situado à Rua Marfim, s/nº -
Quadra 01 Lote 19 -  Ouro Verde - Rio das Ostras, cadastrado
em seu nome, conforme os termos da Lei Municipal nº
208/1996, em seu artigo 177-A inciso I e inciso II, quando
do caso e artigo 177-C e seu paragrafo único nos termos
da Notificação nº 12974, a tomar providencias para
regularização da construção e/ou apresentar defesa no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação,
após o qual serão adotadas as medidas cabíveis e as
penalidades previstas na Lei acima mencionada.

Rio das Ostras, 23 de Outubro de 2013.

MARIO JORGE C REBELLO DA SILVA
Subsecretário de Obras

PORTARIA SECTRAN Nº 011 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza a interdição ao tráfego de veículos em via do
bairro Jardim Campomar para a realização de Simulado e
Exame Veicular do DETRAN/RJ.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no
uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro.

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º Autoriza a interdição total ao tráfego de
veículos na Rua Elizete Cardoso – Jardim Campomar, para
a realização de Simulado e Exame Veicular do DETRAN/RJ.

Parágrafo Único - A interdição de que trata este artigo
não se aplica aos veículos de moradores e aos destinados
a socorro e emergência previstos no Art. 29, incisos VII
e VIII do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º - A presente portaria terá validade nos dias 05, 06,
09, 10, 17, 18, 29 e 30 de dezembro de 2013, no horário
das 06h às 22h, revogadas as disposições em contrário.

EDSON LUIZ PEREIRA
Secretário Municipal de Transportes Públicos,

Acessibilidade e Mobilidade Urbana

ATO SECTRAN Nº 001 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no
uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal 1110/2007 e a Lei 9503/97.

CONVOCA

1) Os PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS ESCOLARES
relacionados no ANEXO ÚNICO, para se apresentarem do
dia 02 de dezembro de 2013 ao dia 06 de dezembro de
2013, no horário das 09h às 17h, nesta Secretaria localizada
na Alameda Desembargador Ellis Hermidyo Figueira, 2027,
Jardim Campomar, nesta cidade, para efetuarem o
RECADASTRAMENTO da autorização e do veículo.
2) Para o recadastramento o autorizatário deverá
apresentar os seguintes documentos originais e cópias:

a) carteira de identidade e CPF;
b) carteira nacional de habilitação, categoria “D” ou “E”
conforme o art. 143, inciso IV e o art. 147, § 5º do Código
Brasileiro de Trânsito, bem como o ítem 6.2, IX, anexo II
da Resolução n.º 168/2005 do CONTRAN;
c) comprovante de endereço;
d) certidões negativas de distribuição de feitos criminais
da Justiça Estadual do Rio de Janeiro da Comarca (Fórum)
na qual reside, expedidas em prazo inferior a 90 (noventa)
dias da data de sua apresentação;
e) comprovante do curso de Transporte Escolar, desde
que essa informação não esteja incluída no campo
específico da CNH, nos termos do § 4º do art. 33 da
Resolução do CONTRAN nº 168/2005;
f) certificado de registro e licenciamento de veículo –
CRLV, atualizado;
g) apólice do seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros,
atualizado;
h) pagamento do ISS 2013, caso já esteja vencido, e se
houver, das dívidas anteriores;
i) cartão de autonomia 2013;
j) certidão de FGTS;
l) certificado original de aferição do cronotacógrafo, atualizado.
3) Após a análise de toda a documentação e sendo
regularizado o cadastro, será marcada a vistoria do veículo
que deverá cumprir todas as exigências da Lei Municipal
1110/2007 e do Código de Trânsito Brasileiro.
4) Este ato entra em vigor na data da sua publicação.

EDSON LUIZ PEREIRA
Secretário Municipal de Transportes Públicos,

Acessibilidade e Mobilidade Urbana

ANEXO ÚNICO

BIANCA ALVES VIEIRA
CIDALVA DO N.BOTELHO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CALADO
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA
CRISTIANE VASSALI MOURA
FÁBIO DE OLIVEIRA RANGEL
FÉLIX MACHADO PEREIRA
JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE MELLO
GLÁUCIA SANTOS DE ANDRADE
LUIZ FERNANDO BARBOSA
TATHIANA PIRES SIQUEIRA
DERLI MARQUES C.PINHEIRO
NEEMIAS MANHÃES CARVALHO
JACKSON ROGÉRIO A  DA SILVA
ALEX VIEIRA LOPES
CRISTIANO OLIVEIRA
FLÁVIO ARNALDO DE CARVALHO
FLÁVIO CARDOSO JUNIOR
PAULO ROBERTO MONTEIRO
RONIDINEY R. DIAS VIEIRA
JUREMA DE OLIVEIRA DA SILVA
NACIR FERREIRA NOBRE
DANIELE SALOMÃO DE OLIVIERA
LUIZ ANTONIO DE SOUSA CARVALHO
CLAUDETE APARECIDA V.LESSA
FLÁVIO GARDINI DE MOURA
BENEDITO SOARES RIBEIRO
FERNANDA SANCHES DA COSTA DINIZ
JORGE COELHO DE MATOS
VINICIUS LUIZ DA SILVA
FERNANDO HENRIQUE GOMES SILVA
VICENTE MARINHO
PAULO CESAR CAMPOS CALDAS
ANA PAULA MOREIRA DE MATOS
ANDREA RODRIGUES BARRETTO
RENATO AZEREDO FERNANDES
PAULO CESAR RIBEIRO BELCHIOR
LIVIA ANDRADE BRAGA
PEDRO COSTA DE SOUZA
BENICIO BENTO DA COSTA
WAGNER DA COSTA COELHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento
Participativo -POO, convoca os Srs. Conselheiros para
9ª AGO - Assembleia Geral Ordinária, que será realizada
no dia 12 de Dezembro de 2013, às 18h em 1ª
Convocação e em 2ª Convocação, às 18:30h, que
acontecerá no Centro de Cidadania  – Avenida das
Casuarinas, 595 –Residencial Praia Âncora.

Pauta:
· Prestação de Contas
· Assuntos Gerais

Secretaria de Planejamento,
Urbanismo e Habitação
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Secretaria de Bem-Estar Social

ATA Nº 0101 EM 14/11/2013

Aos quatorze dias do mês de  Novembro  de dois mil
e treze, às dezoito horas, no prédio do CENTRO
INTEGRADO  DE CONVIVÊNCIA Dr. GILBERTO
SOBRAL BARCELLOS CCI II, localizado no Bairro Nova
Esperança, Rua Trav. Francisco de Mattos s/nº, Rio das
Ostras – RJ, O Conselho Municipal de Assistência Social,
realizou o IV Fórum de eleição das entidades não
governamentais, convocada através do Edital de
Convocação, publicado no Jornal Oficial do Município de
Rio das Ostras – XII – n°660 – de 08 de Novembro   de
2013 a 14 de Novembro  de 2013, página 09 e
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de
Rio das Ostras no link http://www.riodasostras.rj.gov.br/
jornaloficial.html, em conformidade com o artigo 9º da
Lei Municipal 803/2003 e artigo 3º do Regimento Interno
deste Conselho, com a presença da Comissão
Organizadora do Fórum  Sr. Marcos Aurélio Barbosa
(Presidente do CMAS), a Srª. Dalva G. Ignácio  (Bloco
Ouriço), a Srª. Naja Botelho Tomé(ACUCA),  a Srª
Claudinéia Afonso (PESTALOZZI),  o Sr. Paulo Roberto
(Joanna de Ângelis) e a Srª  Tátia de Freitas Soares
- Secretária Executiva do CMAS. Pauta: 1) Eleição das
Entidades Não-Governamentais para o biênio 2014/2016.
O Sr. Marcos Aurélio Barbosa (Presidente do CMAS),
deu início saudando a todos, comunicando que o atraso
no inicio dos trabalhos foi por conta do horário de verão,
em seguida informou que foi realizada uma reunião da
Comissão Organizadora do Fórum, e foi aprovada  a
mudança na forma da votação, ou seja cada instituição
teria direito a 03 (três votos) podendo um dos votos ser
na própria entidade, com a mudança , cada instituição
passa a ter o direito de escolher 05 entidades (cinco voto
), podendo um dos votos ser na própria  entidade, e que
mesmo não estando presente alguma das  entidades,
ela poderá receber o voto. O Presidente falou sobre a Lei
de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social
– Lei nº 188 de 24 de Abril de 1996 e a Lei nº 803/2003,
onde recebeu nova redação, enfatizou as atribuições
dos Conselheiros, ressaltando a importância do CMAS
na formulação de estratégias e de controle na execução
das políticas de assistência social, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros. Em seguida, fez a
chamada das entidades participantes, solicitou que os
seus representantes apresentassem a Entidade aos
presentes, sendo elas: - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
CORAL AMADEUS - (ACUCA) – Srª. Naja Botelho
Thomé – A Srª  Naja falou que no passado  desenvolveu
um trabalho em parceria com a Petrobrás no Bairro
Âncora, e que após algumas mudanças no estatuto
reiniciarão os próximos trabalhos  com um  Projeto Piloto
que terá  início em breve no Bairro Nova Esperança.
BLOCO OURIÇO DE RIO DAS OSTRAS – (BLOCO
OURIÇO) – Srª. Dalva G. Ignácio - A Srª Dalva, saúda
a todos e fala que iniciou os trabalhos no Município, à 18
anos atrás, sua atividade é a filantropia, e dentre outros
atendimentos realizados o principal é o  Asilo de Casimiro
de Abreu.

 - FUNDAÇÃO JOANNA DE ÂNGELIS (FJA)  – Sr. Luis
Carlos – Verbaliza  que os atendimentos são
encaminhamentos através do Fórum da Comarca de
Rio das Ostras, Ministério Público, sociedade civil dente
outros. Desta forma realiza vários atendimentos, tendo
como  sua principal atividade é o acompanhamento as
meninas grávidas, e destaca  que a entidade é de cunho
social, religioso e educacional, trabalhando na ótica da
mudança do ser, com seu quadro de voluntários.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – SÃO
VICENTE DE PAULO (Vicentino) – A  Srª Aparecida  -
Fala do trabalho desenvolvido com as famílias e as
crianças realizando visitas, acompanhamento e
encaminhamentos quando necessário, trabalhando na
ótica da promoção da família e deixa  claro que não faz
assistencialismo. ASSOCIAÇÃO PESTALOZZE DE RIO
DAS OSTRAS –  (PESTALOZZI)  - Srª. Claudinéia Afonso
– Funciona à 04 anos em Rio das Ostras, trabalha com
as crianças/adolescentes, adultos com deficiência  e
seus  familiares, estendendo  o atendimento também a
comunidade. São oferecidos atendimentos, na área da
saúde, educação e serviço social, ampliando com as
oficinas para geração de renda. ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE RIO DAS OSTRAS –
APAE – Srª. Débora Dutra – Durante algum tempo
estamos  ampliando o nosso  trabalho, hoje atendemos
um número de  152 crianças e famílias, realizando
atendimento nas áreas da Fisioterapia, Psicologia,
Assistência Social e Fonoaudiologia.  Após a apresentação
das Entidades, o Sr.  Marcos deu início a distribuição das

cédulas para a eleição. Concluída a votação, foi realizada
a contagem dos votos na presença de todos. De acordo
com os votos as Entidades que terão seus acentos na
nova grade do CMAS, no biênio 2014/2016 serão ás
seguintes: 1)  APAE (06 votos), 2)  ACUCA   (05 votos),
3) FUNDAÇÃO JOANNA DE ÂNGELIS (05 votos), 4)
PESTALOZZI (04 votos) e 5) BLOCO OURIÇO (04 votos).
Após a conferencia dos votos e a sua divulga, o Sr.

Marcos, agradeceu a presença de todos  informando que
tão logos as entidade sejam empossadas, que, na sua
primeira reunião se dará a eleição do presidente e vice-
presidente do CMAS, nada mais tendo a se tratar foi
encerrado o Fórum de Eleição das Entidades Não-
Governamentais, eu, Tátia de Freitas Soares, Secretária
Executiva,  lavrei  a presente Ata que depois de lida e
aprovada pela Comissão Organizadora será publicada.

Secretaria de Saúde
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PLANTÃO NOTURNO - FARMÁCIAS E DROGARIAS
Das  23:00 h às 07:30 h

DEZEMBRO 2013

Lei Municipal 38/93 - Estabelece plantão noturno para as farmácias e drogarias de Rio das Ostras, regulamentada pelo
Decreto número 109/95.

Secretaria de Educação

EDITAL
PROCESSO SELETIVO PARA
REMANEJAMENTO EXTERNO

A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras faz saber
que realizará, através da Secretaria Municipal de
Educação, processo de Remanejamento Externo nos
dias, locais e horários especificados nos itens 3.1 e 4
deste edital que convoca os servidores desta Secretaria
para o referido remanejamento visando o atendimento
das Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

O Processo Seletivo Externo reger-se-á pelas disposições
contidas nas Instruções Especiais, tendo como
fundamento o que dispõe o §4°do artigo 70 da Lei nº
1560/2011 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Profissionais de Educação Pública do
Município de Rio das Ostras.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO
1.1. O Processo Seletivo Externo destina-se ao
Remanejamento dos Servidores lotados nas Unidades
Escolares do Sistema Municipal de Ensino para as vagas,
horários e/ou turnos que serão disponibilizados – exceto
para o professor II que terá disponibilizada a quantidade
de tempos - após análise e levantamento feitos pelo
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de
Educação, onde se apurará o déficit de pessoal da Rede
Municipal de Ensino - Unidades Escolares de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;
1.2. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas
observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o servidor deverá preencher as
condições para inscrição especificadas a seguir:
2.1.1 Ser servidor público ocupante do quadro nos cargos
de Professor I, Professor II, Secretário Escolar, Agente
Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche,
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Merendeira da Rede
de Ensino da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, na
data da inscrição do Processo Seletivo Externo;
2.1.2. Não ser contratado por tempo determinado da
Rede de Ensino da Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras;
2.1.3. Não encontrar-se de licença médica e maternidade.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal
de Educação, situada na Rua Guanabara, Nº 3603, Extensão
do Bosque, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2013, no
horário de 9h às 17h, impreterivelmente, observado o
horário oficial de Brasília/ DF e as condições estabelecidas
no item 2, Das Condições para Inscrição, deste edital;
3.2. Após o preenchimento e conferência da ficha de
solicitação de inscrição, o servidor público deverá receber
seu comprovante;
3.2.1. O comprovante a que se refere o item anterior
remete-se apenas à solicitação de inscrição do servidor.
O servidor só estará apto a participar do remanejamento
após realização de análise e emissão deferimento por
parte da comissão;
3.3. A inscrição do servidor público implicará no completo
conhecimento e a tácita aceitação das normas legais
pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento;
3.4. As informações prestadas na ficha de inscrição são
de inteira responsabilidade do servidor público, ainda
que realizada com o auxílio de terceiros, cabendo a
Secretaria Municipal de Educação o direito de excluir
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do Processo Seletivo Externo aquele que preenchê-la
com dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente;
3.5. A Secretaria Municipal de Educação não se
responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de atrasos, equívocos de preenchimento e
falta de informações;
3.6. São de exclusiva responsabilidade do servidor público,
sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da
inscrição, que serão verificadas pela Comissão de
Remanejamento Externo.

4. DA DATA E HORÁRIO DO REMANEJAMENTO
EXTERNO
4.1 O remanejamento acontecerá nas datas e horários
descritos abaixo:
4.1.1 Secretário Escolar – 16/12/2013 – 09h
4.1.2 Agente Administrativo – 16/12/2013 – 10h
4.1.3 Auxiliar Administrativo – 16/12/2013 – 11h
4.1.4 Merendeira – 17/12/2013 – 09h
4.1.5 Auxiliar de Creche – 17/12/2013 – 10h
4.1.6 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 17/12/2013 – 11h
4.1.7 Professor II – 17/12/2013
·Português – 13h30min
·Matemática – 14h30min
·Professor II – 19/12/2013
·Geografia – 09h
·Ciências – 10h
·História – 11h
·Inglês – 13h30min
·Educação Física – 14h30min
·Artes – 15h30min
4.1.8 Professor I, Professor CAS – 20/12/2013, às 09h.

5. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO, ESCOLHA E
DESEMPATE
5.1. Após a análise das fichas de inscrição, os candidatos
serão classificados conforme os critérios abaixo elencados,
podendo alcançar a pontuação máxima de 06 PONTOS:
1º- Efetiva atuação – 01 PONTO;
2º- Nível de enquadramento vertical – 01 PONTO PARA
CADA NÍVEL;
3º- Em caso de empate, será considerada a faixa de
enquadramento horizontal;
4º- Persistindo o empate será apurado o quantitativo de
anos, meses e dias de efetivo exercício na Rede Municipal
de Ensino de Rio das Ostras;
5º - Se ainda assim permanecer empatado será utilizado
o critério de idade, onde o candidato com mais idade terá
a preferência pela vaga.

6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1. O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação dos servidores aptos a participar
do processo de escolha;
6.2 Ao optar por uma nova lotação, a vaga deste servidor será
automaticamente disponibilizada para preenchimento pelos
próximos servidores, seguindo o critério de classificação;
6.3 Caso não haja vaga na Unidade pretendida pelo servidor
ou haja desistência do mesmo antes da efetuação da
escolha, fica garantida a lotação na Unidade de origem;
6.4 O servidor que não estiver presente no momento da
sua escolha, obedecida a ordem de classificação, será
conduzido ao final da listagem de chamada.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os servidores serão encaminhados aos seus novos
locais de lotação por meio de formulário próprio emitido
pela Secretaria Municipal de Educação;
7.2. A designação para ocupação da vaga acontecerá
imediatamente após a escolha feita pelo servidor,
respeitando a ordem de classificação;
7.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades das
informações, mesmo que verificadas a qualquer tempo,
em especial na ocasião da designação, acarretarão a nulidade
da inscrição e desqualificação do servidor público, com
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de
ordem administrativa, civil e criminal;
7.4. Em caso da impossibilidade do servidor em
comparecer ao local de inscrição, a mesma poderá ser
efetuada por procuração, anexado à cópia do documento
de identificação do servidor (RG);
7.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada o remanejamento, circunstância que será
mencionada em edital ou aviso a ser publicado em Jornal
Oficial do Município de Rio das Ostras;
7.6. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente
pela Comissão de Remanejamento Externo e pela
Secretária Municipal de Educação, no que tange a
realização deste processo.

Rio das Ostras, 22 de novembro de 2013.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: _________________________________________________________________________
Nº. de matrícula: ______________ Cargo: ____________________________________________
Data de Admissão_____________ Readaptado: (  ) Sim (  ) Não
Nível de Enquadramento Vertical_________ Nível de Enquadramento Horizontal______________
Lotação Atual:___________________________________________________________________
Data de Nascimento _______________  RG  __________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Contato: Fone Fixo (___)____________________Celular (___)____________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Rio das Ostras. _______ de ________________________ de 20___.

_________________________________________________
Assinatura do Solicitante.

——————————————————————————————————————————————————————

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA O REMANEJAMENTO EXTERNO
NOME:__________________________________________________________________
CARGO:_____________________________________
DATA:__________________________________

________________________________________________
SERVIDOR DA SEMED / MATRÍCULA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação de Rio das Ostras,
ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO, no uso
de suas atribuições com base no DECRETO nº0803/2013
que institui o Fórum Municipal de Educação de Rio das
Ostras, publicado em órgão oficial do município em 28 de

junho de 2013, vem pelo presente edital, CONVOCAR os
representantes dos Órgãos Públicos e Entidades Civis,
para participarem do processo eletivo de composição da
grade do FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO
DAS OSTRAS – FMERO, na Secretaria Municipal de
Educação,  situada na rua: Guanabara, nº 3603 – Extensão
do Bosque – Rio das Ostras, conforme cronograma anexo:

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE

Data: 04 de dezembro                                                      Local: Auditório da SEMED

 

 

Horário 
 

 

Segmento 
 

 

Documentos Necessários 
 

 

14h 
 

Escolas Profissionais da Educação 
Pública 

 

 

 

14h30min 
 

Instituições de Ensino Superior da 
Educação Pública 

 

Documento oficial com indicação 

  

 15h 
 

 

Escolas Profissionais da Educação 
Privada 

 

Cópia do Ato Autorizativo de funcionamento 

 
 

15h30min 
 

 

 

Instituições de Ensino Superior 
Privada 

 

 

Documento oficial com indicação 

 

 

16h 
 
 

Movimentos Sociais 
 

 

Cópia do ato de posse da diretoria, 
registrada em Cartório 

 
 

16h30min 
 

 
 

Movimentos Sindicais 
 

Estatuto da Instituição  
Documento Oficial com indicação  

 

 

Horário 
 

 

Segmento 
 

 

Documentos Necessários 
 

 

14h 
 

 

Gestores da Educação Pública 
 

 

 

14h30min 
 

Trabalhadores da Educação Pública 
 

 
 

 

15h 
 

Estudantes da Educação Pública (com 
idade mínima de 16 anos)  

 

 

Documento oficial com indicação 

 
 
 

 
 

15h30min 
 

 

Pais da Educação Pública  

 

16h 
 

 

Gestores da Educação Privada 
 
 

Cópia autenticada do Ato  
 

Autorizativo de funcionamento 
 

16h30min 
 

Trabalhadores da Educação Privada 
 

 

da unidade escolar 

 

17h 
 

Estudantes Educação Privada (com idade 
mínima de 16 anos)  

 

 
Documento oficial com indicação 

Data: 05 de dezembro                                                      Local: Auditório da SEMED

ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação
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RESOLUÇÃO SME N° 19, de 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

DESIGNA SERVIDORES PARA CONSTITUIR A COMIS-
SÃO TÉCNICA DE REMANEJAMENTO EXTERNO DE
ANÁLISE E MUDANÇA DE LOCAL DO EXERCICIO DO
SERVIDOR ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO DAS OSTRAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, no período de 09 de dezembro a 20 de
dezembro de 2013, os servidores constantes no Anexo
Único desta Resolução para constituir Comissão Técnica
de Remanejamento Externo para análise da mudança de
local do exercício do servidor entre as Unidades Escolares
de Rio das Ostras, referente ao ano letivo de 2013.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio das Ostras, 22 de novembro de 2013.

ANDRÉA MACHADO DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO - RESOLUÇÃO SME N° 19/2013

SERVIDOR|MATRICULA|CARGO
Luciano da Silva Moraes|3195/0| Assessor Técnico II
Andreia Moreira dos Santos|2612/3| Assessor Técnico II
Michele Amaral dos Santos Silva| 10326/8| Assistente III
Rosangela Nazário Peçanha|4051/7|Chefe de Divisão
de Registros Funcionais da Educação

RESOLUÇÃO SME Nº 20/2013

ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA
INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS
NAS CRECHES MUNICIPAIS DE RIO DAS OSTRAS
PARA O ANO LETIVO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais e,

Considerando:
-  a necessidade de planejamento e da organização nas
Creches da Rede Municipal de Rio das Ostras;
- a responsabilidade desta Secretaria em adotar e divulgar
procedimentos para inscrição, seleção e preenchimento de
vagas nas Creches da Rede Municipal de Rio das Ostras.

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer as normas e procedimentos para
inscrição, seleção e preenchimento de vagas nas Creches
Municipais, para o ano letivo de 2014.
§ 1º A idade mínima para ingresso nas Creches Municipais
é de 6 meses completos até 31 de março de 2014.
§ 2º A inscrição de que trata o caput deste artigo terá
validade apenas para o ano letivo de 2014.

Art. 2º - Tornar público os critérios de pontuação e o
cronograma de ações destinados aos procedimentos para
preenchimento de vagas nas Creches Municipais de Rio
das Ostras, para o ano letivo de 2014, conforme Anexos
I e II, desta Resolução.
Parágrafo único. Poderão inscrever-se para concorrer
às vagas das Creches Municipais as crianças residentes
no município de Rio das Ostras, com idade a partir de 6
meses até 3 anos, 11 meses e 29 dias, completos até 31
de março de 2014.  Para a classificação serão
considerados os seguintes critérios e prioridades:
I - comprovação de benefício do Programa Bolsa Família;
II - inscrição no Cadastro Único do Governo Federal;
III - comprovação de maior tempo de residência no
município de Rio das Ostras;
IV - comprovante do vínculo empregatício da mãe ou,
na falta da mesma, comprovante do vínculo empregatício
do responsável legal;
V - comprovante de matrícula na rede pública de ensino
em caso de mãe adolescente estudante;
VI - comprovação de maior número de filhos com idade
até 17 anos.

Art. 3º - As inscrições serão feitas pelo responsável
legal da criança, no período de 09 a 13/12/2013, mediante
preenchimento da Ficha de Inscrição, Anexo III e
apresentação de original e cópia dos documentos abaixo
relacionados:
I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de identidade do responsável legal;

III - laudo/parecer médico comprobatório de Necessidade(s)
Educacional(is) Especial(is), quando for o caso;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro Único do
Governo Federal, quando for o caso;
V - cartão do Programa Bolsa Família, caso seja
beneficiário do programa;
VI - comprovante de residência atual e comprovação de
residência no Município de Rio das Ostras em anos
anteriores (IPTU, conta de luz, telefone, contrato de
aluguel, etc), em nome do responsável ou declaração de
residência emitida pelo proprietário do imóvel, com firma
reconhecida em Cartório Civil;
VII - contracheque ou recibo de pagamento ou carteira de
trabalho (cópia da folha onde está registrado o vínculo
empregatício e da folha com fotografia) da mãe ou do
representante legal, caso a criança não resida com a mãe;

VIII - declaração de trabalho da mãe ou do responsável
legal, caso a criança não resida com a mãe, com firma
reconhecida em Cartório Civil, quando não for possível
apresentar um dos itens do inciso anterior;
IX - carteira de vacinação da criança;
X - certidão de nascimento dos demais filhos com idade
até 17 anos;
XI - em caso de mãe adolescente estudante (12 a 18
anos), apresentar declaração de escolaridade.
Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, a
inveracidade das informações e/ou de documentos/
declarações apresentados pelo responsável, a criança
inscrita estará automaticamente desclassificada.

Art. 4º - O quadro de vagas para o ano letivo de 2014
está distribuído da seguinte forma:

 

HORÁRIO INTEGRAL 
HORÁRIO 

PARCIAL 

CRECHE I CRECHE II CRECHE III CRECHE IV 

Unidade Escolar 

                           

           

                     Idade 

 
6 meses a 

 11 meses e  29 dias 

1 ano a 
 1 ano, 11 meses 

e 29 dias 

2 anos a 
2 anos, 11 meses 

e 29 dias 

3 anos a 3 
anos,11 meses 

e  29 dias 
Creche Municipal Valdira Flausino 
Rodrigues 12 09 -  

Creche Municipal Dona Cota 10 09 11  

Creche Municipal Dona Senhorinha 12 14 09  

Creche Municipal Tia Didi 12 20 07  
Escola Municipal Ondina Pinto 
Marcondes    06 

Escola Municipal Elson Pinheiro    09 
Escola Municipal Prefeito Paulo 
Pinheiro    13 
Escola Municipal Enedina Fidelis 
Moreira    19 
Escola Municipal Nelzir Pereira 
Mello    04 
Escola Municipal Prefeito Cláudio 
Ribeiro    03 
Escola Municipal Henrique 
Sarzedas    20 

Total de vagas 46 52 27 74 

Total geral de vagas 125 74 

Art. 5º - Considerando que a procura por vagas é superior
ao número de vagas oferecidas, a admissão da criança
para preenchimento das vagas acima se dará após análise
da documentação apresentada no ato da inscrição, que
resultará em relação de classificados, apurada de acordo
com a pontuação prevista no Anexo I desta Resolução,
da qual serão atendidos prioritariamente aqueles que
atingirem maior pontuação, dentro das vagas previstas.
§ 1º Em caso de empate serão utilizados os critérios
abaixo relacionados, na seguinte ordem:
I - beneficiários do Programa Bolsa Família;
II - residente há mais tempo no município de Rio das Ostras;
III - maior número de filhos com idade até 17 anos.
§ 2º Todas as etapas do processo seletivo serão
acompanhadas por representante da Câmara de
Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação.

Art. 6º - A relação com a classificação geral dos inscritos
de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I, com
destaque para os classificados aptos à efetivação da
matrícula nas vagas oferecidas, será publicada no Jornal
Oficial do Município de Rio das Ostras, do dia 24 de
janeiro de 2014, divulgada no “site” da Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras - www.riodasostras.rj.gov.br  e afixada
no dia 27 de janeiro de 2014 no mural da Secretaria
Municipal de Educação, situada à Rua Guanabara, nº
3603 - Extensão do Bosque, conforme Anexo II.

Art. 7º - O responsável pela criança contemplada com a
vaga terá que comparecer à Unidade Escolar indicada,
no período de 27 de janeiro de 2014 a 07 de fevereiro de
2014, para efetivar a matrícula, munido de original e
cópia dos seguintes documentos:
I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de identidade do responsável legal;
III - laudo/parecer médico comprobatório de Necessidade(s)
Educacional(is) Especial(is), quando for o caso;
IV - comprovante de residência em nome do responsável
ou declaração de residência emitida pelo proprietário do

imóvel, com firma reconhecida em Cartório Civil;
V - carteira de vacinação da criança.
Parágrafo único. Perderá o direito à vaga, a criança
cujo responsável não comparecer no prazo previsto para
a matrícula, estabelecido no caput deste artigo.

Art. 8º - Em caso do não preenchimento da totalidade das
vagas, após o período estabelecido para efetivação da
matrícula, será(ão) realizada(s) outra(s) chamada(s)
conforme estabelecido no Anexo II, nas mesmas condições
de divulgação descritas no artigo 6º e novo prazo de
comparecimento à Unidade Escolar será determinado,
devendo o responsável legal apresentar, no ato da
matrícula, os documentos como previsto no artigo 7º.

Art. 9º - Após o preenchimento das vagas oferecidas,
conforme artigo 4º, os demais classificados estarão
compondo automaticamente a lista de espera, que será
atendida na medida do surgimento de novas vagas.
Parágrafo único. A chamada para o preenchimento das
novas vagas será feita por convocação do responsável
pelos mesmos meios previstos no artigo 6º e contato
pelo número de telefone informado pelo responsável
legal no ato da inscrição e este terá o prazo de 3 (três)
dias úteis para comparecer à Secretaria Municipal de
Educação para retirar o Encaminhamento de Matrícula.

Art. 10. - Não poderão participar desse processo seletivo
os servidores públicos municipais de Rio das Ostras e
de outros órgãos/entes que recebem auxílio-creche.

Art. 11. - Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio das Ostras, 28 de novembro de 2013.

ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação
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RESOLUÇÃO SME Nº 20/2013
ANEXO I

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Tabela de distribuição de pontos por perfil social
Beneficiário do Programa Bolsa Família|10
Apenas Cadastro Único do Governo Federal |7

Tabela de distribuição de pontos por número de
filhos até 17 anos

4 filhos ou mais|10
3 filhos|7
2 filhos|5
1 filho|2

Tabela de distribuição de pontos por vínculo empregatício
Da mãe ou de outro responsável legal, quando a criança
não residir com a mesma|10
De outro responsável legal, quando a criança residir com
a mãe|2

FASES AÇÕES PERÍODOS / HORÁRIOS / LOCAIS 

1ª PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

PERÍODO : 09 a 13/12/2013 

LOCAIS: 

• CIEP Mestre Marçal Municipalizado - 
Bairro Jardim Campomar (atrás do Fórum) 

• Escola Municipal Padre José Dilson Dórea 
- Bairro Âncora 

HORÁRIO : das 9h às 12h e das 14h às 17h 

2ª 
DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO  

EM 24/01/2014 

LOCAIS:  

• Site da PMRO; 

• Jornal Oficial do Município de Rio das 

Ostras. 

A PARTIR DE 27/01/2014 

LOCAL: 

• Mural da Secretaria Municipal de 

Educação de Rio das Ostras, Rua 

Guanabara, nº 3603, Extensão do 

Bosque, das 08h às 17h. 

3ª MATRÍCULA 
PERÍODO :     27/01/2014 a 07/02/2014 

LOCAL: Unidade Escolar indicada. 

4ª 

DIVULGAÇÃO DA 

SEGUNDA CHAMADA 

PARA O PREENCHIMENTO 

DAS VAGAS 

REMANESCENTES 

EM 14/02/2014 

LOCAIS:  

• Site da PMRO; 

• Jornal Oficial do Município de Rio das 
Ostras. 

A PARTIR DE 17/02/2014 

LOCAL: 

• Mural da Secretaria Municipal de 
Educação de Rio das Ostras, Rua 
Guanabara, nº 3603, Extensão do 
Bosque, das 08h às 17h; 

RESOLUÇÃO SME Nº 20/2013

ANEXO II
CRONOGRAMA DE AÇÕES

Tabela de distribuição de pontos por tempo de
moradia no município
Há mais de 8 anos|10
De 5 a 7 anos|7
De 3 a 4 anos|5
Até 2 anos|2

Tabela de distribuição de pontos para mãe
adolescente estudante (entre 12 e 18 anos)
Mãe adolescente estudante|10
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RESOLUÇÃO SME Nº 20/2013
ANEXO III - INSCRIÇÃO PARA CRECHE - 2014

DADOS DO INSCRITO
NOME COMPLETO (Transcrever da Certidão de Nascimento - sem abreviatura)

SEXO  DATA DE NASCIMENTO  NECESSIDADES ESPECIAIS: Sim Não

M F / / AUDITIVA INTELECTUAL FÍSICA VISUAL OUTRAS

MODALIDADE DE ENSINO

ENDEREÇO RESIDENCIAL
LOGRADOURO NÚMERO

COMPLEMENTO (QUADRA, LOTE, BLOCO, AP) BAIRRO UF

MUNICÍPIO CEP 

R I O D S O S T A S

COMPROVANTE - MÃE ADOLESCENTE ESTUDANTE QUANTOS?

OUTRAS INFORMAÇÕES

MÃE

PAI

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO DO MENOR

PAI MÃE OUTROS

 Rio das Ostras, de dezembro de 2013.

NOME COMPLETO DO INSCRITO (Sem abreviatura)

MODALIDADE DE ENSINO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DO MENOR

COM O PAI

COMPROVANTE DA INSCRIÇÃO PARA CRECHE

                                            MATRÍCULA Nº

Rio das Ostras, ____ de dezembro de 2013.

TELEFONE COMERCIAL

CRECHE ______

VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

EDUCAÇÃO INFANTIL - 

                                          MATRÍCULA Nº

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CELULAR

R

CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMÍLIA

A

CRECHE

TELEFONE RESIDENCIAL

OUTROS

 FILHOS ATÉ 17 ANOS

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

CONVÍVIO FAMILIAR:
COM O PAI E A MÃE

COM A MÃE

DOCUMENTOS APRESENTADOS

E-MAIL

 EDUCAÇÃO INFANTIL -  
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 1214/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49056/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 33275/2010
PREGÃO Nº 037/2011 SEMUSA/FMS
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Jorge
Alves Souza ME.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de 02 (dois)
veículos caminhonete (incluindo motorista), cabine simples,
com ar condicionado, estando à disposição da Secretaria
Municipal de Saúde (SEMUSA), de segunda a domingo,
incluindo feriados, em horários pré-determinados e cumprindo
os cronogramas de agendamento de desinsetização e fumacê
do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental.
VALOR: R$ 241.920,00
DOTAÇÃO: 10.305.0110.2.160 - 33.90.39 - 02.42(SUS)
EMISSÃO: 06/11/2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1215/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 50312/2013
PREGÃO Nº 003/2013 SEMUSA/FMS
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa M. M.
Nascimento Serviços de Buffet- ME.
OBJETO:  Realização de serviços de coffee break,
coquetel e almoço para atender a X Conferência Municipal
de Saúde de Rio das Ostras.
VALOR TOTAL: R$ 90.000,00
DOTAÇÃO: 10.122.0001.2.151 - 33.90.30 - 01.50(Royalties)
EMISSÃO: 07/11/2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1216/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47078/2013
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Jopeso Serviços e Locações Ltda.
OBJETO: Regularizar os Serviços de locação de 06 (seis)
veículos tipo Kombi, com motorista, para as ações da
Coordenação de Vigilância em Sáude.
VALOR: R$ 142.616,64
DOTAÇÃO: 10.305.0110.2.160 - 33.90.39 - 02.42 (SUS)
EMISSÃO: 11/11/2013

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47078/2013
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Jopeso Serviços e Locações Ltda.
OBJETO: Regularizar os Serviços de locação de 06 (seis)
veículos tipo Kombi, com motorista, para as ações da
Coordenação de Vigilância em Sáude.
VALOR: R$ 142.616,64
DOTAÇÃO: 10.305.0110.2.160 - 33.90.39 - 02.42 (SUS))
EMPENHO: 1216/2013,
EMISSÃO:  11/11/2013
VALOR: R$ 142.616,64

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SEMUSA/FMS
Nº 037/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49056/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 33275/2010
PREGÃO Nº 037/2011 SEMUSA/FMS
CONTRATO SEMUSA/FMS 037/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Jorge
Alves Souza ME.
OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo da
prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos
caminhonete (incluindo motorista), cabine simples, com ar
condicionado, estando à disposição da Secretaria Municipal
de Saúde (SEMUSA), de segunda a domingo, incluindo
feriados, em horários pré-determinados e cumprindo os
cronogramas de agendamento de desinsetização e fumacê
do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental.
VALOR TOTAL: R$ 241.920,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0110.2.160
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 02.42 (SUS)
NOTA DE EMPENHO: 1214/2013
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 241.920,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Segundo da
Cláusula Quarta do Contrato original c/c o estatuído no
Art. 57,    Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO SEMUSA/FMS
Nº036/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48313/2013

Fundo Municipal de Saúde
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 26156/2011
PREGÃO Nº 033/2011 SEMUSA/FMS
CONTRATO SEMUSAFMS Nº 036/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Neon
Rio Construções e Comércio de Materiais Ltda.
OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo da
prestação de serviços continuados de manutenção
predial corretiva e preventiva, reformas e re-pintura nos
Postos de Saúde, Hospital Municipal, Pronto Socorro
Municipal e Próprios da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 1.970.835,95
VALOR EMPENHADO PRESENTE EXERCÍCIO: R$
345.760,70
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0001.2.151
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1208/2012
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 2.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0048.2.824
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1209/2013
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 90.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0045.2.393
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1210/2013
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 118.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0048.2.824
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1211/2012
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 50.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0054.2.836
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1212/2013
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 80.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0108.2.395
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - 01.50(Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1213/2013
EMITIDA EM: 06/11/2013
VALOR: R$ 5.760,70
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Segundo da
Cláusula Quarta do Contrato original c/c o estatuído no
Art. 57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO SEMUSA/FMS Nº 009/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 50312/2013
PREGÃO Nº 003/2013 SEMUSA/FMS
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa M. M.
Nascimento Serviços de Buffet- ME.
OBJETO: Realização de serviços de coffee break,
coquetel e almoço para atender a X Conferência Municipal
de Saúde de Rio das Ostras.
VALOR TOTAL: R$ 90.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0001.2.151
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - 01.50 (Royalties)
NOTA DE EMPENHO: 1215/2013
EMITIDA EM: 07/11/2013
VALOR: R$ 90.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal nº. 085/
2005, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores
alterações, o Decreto Municipal nº. 060/2006 e pela Lei
Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, e, subsidiariamente,
pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Rio das Ostras, comunica aos interessados que na
licitação abaixo citada, não houve licitante habilitado, ou
seja, a mesma foi FRUSTRADA:

. Pregão nº 004/2013 - SEMUSA/FMS (Processo
Administrativo nº 50875/2013), objetivando a contratação
de empresa para a prestação de serviços de engenharia
em locação; montagem, desmontagem e operação de:
(sistemas de iluminação, tendas...) para atender a estrutura
operacional do evento combate a dengue, no Município de
Rio das Ostras, pelo período de 06 (seis) meses.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio
das Ostras, faz saber, a quem interessar possa, que nos
termos do que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, bem
como, quando for o caso, os Decretos Municipais nº 89/
2006 e 060/2006, observadas as disposições da Lei Federal
nº 10520/2002, realizará, através da Comissão Permanente

de Licitação II – CPL II, situada na Rua Campo de
Albacora, nº 102 – Quadra 07 – Lote 22 – Sobreloja – Sala
02 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/RJ.

. no dia 11/12/2013 ás 09:00 horas, Pregão nº 006/
2013 - SEMUSA/FMS (Processo Administrativo nº 50875/
2013), objetivando a contratação de empresa para a
prestação de serviços de engenharia em locação;
montagem, desmontagem e operação de: (sistemas de
iluminação, tendas...) para atender a estrutura operacional
do evento combate a dengue, no Município de Rio das
Ostras, pelo período de 06 (seis) meses.

O  Edital poderá ser obtido no Fundo Municipal de Saúde,
situado na Rua Jandira de Moraes Pimentel, n° 504 – Centro
– Rio das Ostras/RJ, ou no site www.riodasostras.rj.gov.br.
Maiores informações: (22) 2771 - 3516.

OGANDO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA N° 026/2013

Constitui e nomeia Comissão de Pregão da Fundação
Rio das Ostras de Cultura.

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

RESOLVE:

Art. 1° - CONSTITUIR a Comissão de Pregão da Fundação
Rio das Ostras de Cultura, para o período de: 25 de
novembro de 2013 a 24 de novembro de 2014.

Art. 2° - NOMEAR para compor a Comissão de Pregão
da Fundação Rio das Ostras de Cultura, os servidores
abaixo relacionados:

PREGOEIRO: ALEXANDRE LUZ LIMA, matrícula n° 027.
EQUIPE DE APOIO:
- GERLANE BARCELOS ARÊAS, matrícula n° 094,
- TACIANE VALADARES DE OLIVEIRA PESSANHA,
matrícula n° 128,
- COSME HENRIQUES PINHEIRO ROCHA, matrícula n° 071.

Art° 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 25 de
novembro do corrente ano.

Art° 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se.

Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2013.

COSME DOS SANTOS
Presidente Fundação Rio das Ostras de Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Pregão da Fundação Rio das Ostras de Cultura,
faz saber, a quem interessar possa, que nos termos do que
dispõe a Lei Federal n° 8666/93, bem como, quando for o caso,
os Decretos Municipais n° 060/2006 e 89/2006, observadas as
disposições da Lei Federal n° 10520/2002, realizará, no prédio
da Fundação Rio das Ostras de Cultura, na sala de reunião,
situada na Praça São Pedro, n° 109, Centro, Rio das Ostras –
RJ, a(s) licitação(ões) abaixo relacionadas:

* No dia 11/12/2013 às 10h00min, Pregão n° 001/2013
(Processo Administrativo n° 280/2013), objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de estruturação do Auto de Natal, a ser realizado
pela Fundação Rio das Ostras de Cultura na Praça São
Pedro, com montagem, manutenção e desmontagem.

Os interessados poderão obter maiores informações junto à
Comissão de Pregão, Praça São Pedro, 109, Centro- Rio das
Ostras – RJ, das 10h00min às 12h00min e das 14h00min às
16h00min, telefone (22) 2764-7676, telefax (22) 2764-7115.

ALEXANDRE LUZ LIMA
Comissão de Pregão da FROC

Pregoeiro

Administração Vinculada

FUNDAÇÃO RIO DAS

OSTRAS DE CULTURA
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PORTARIA Nº 020/2013

O PRESIDENTE DO OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS
PREVEDÊNCIA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a lei nº 957/2005,

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder a partir de 18 de agosto de 2013 a
Anésio da Conceição Ribeiro (companheiro) PENSÃO
VITALÍCIA POR MORTE, em virtude do falecimento da
servidora Carlinda Carlos, matrícula nº 3.330-8, Auxiliar
de Serviços Gerais, com fundamentação legal no art.
40, §§2º e 7º da Constituição Federal C/C os arts. 30 e
6º, I, da Lei Municipal nº 957/2005 e conforme processo
administrativo nº 241/2013 – OSTRASPREV.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo efeitos a partir de 18/08/2013.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente, 25 de novembro de 2013.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas atribuições
legais, e em face do processo administrativo nº 241/2013
do OSTRASPREV, fixa com validade a partir de 18 de
agosto de 2013, os proventos iniciais referente à PENSÃO
VITALÍCIA POR MORTE concedida a Anésio da Conceição
Ribeiro (companheiro), em virtude do falecimento da
servidora Carlinda Carlos, matrícula nº 3.330-8, Auxiliar
de Serviços Gerais, no valor de R$ 794,39 (setecentos e
noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Rio das Ostras, 25 de novembro de 2013.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO ANUAL
OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA

Dezembro/2013

O OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência, convoca
os aposentados e pensionistas, aniversariantes no mês
de dezembro, 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 31/12/2013, o beneficiário terá o pagamento do
seu benefício suspenso, a partir do mês subsequente,
conforme art. 1°, parágrafo único da referida lei.

APOSENTADOS
Anna Lúcia Sant’Anna da S. Kriebel
Augusto Velloso de Assis
Cláudio Régis da Silva
Deniza dos Santos
Ewelim L. F. D. de Rezende
Geraldo Esteves da Silva
Jorge Visconte
Márcia Cristina Theophilo
Maria Conceição dos S. Melo
Maria da C. dos S. Melo
Marise Secunho de Oliveira
Marly Almeida Corrêa
Paulo Fernando
Rômulo Oscar Guedes Pinto
Sérgio Fernandes Galvão
Sídnei da C. Antunes
PENSIONISTAS
Álvaro José Serrazine de Oliveira (Resp. Sandra Valéria
de Castro Serrazine de Oliveira)
Anésio da Conceição Ribeiro
Edith dos S. Gonçalves

Liz Monteiro Veiga (Resp. Jackson O. Veiga)
Maria de Jesus da S. Nascimento
Maria Hermínia F. da Conceição
Sandra Luiza Pereira da Graça

Rio das Ostras, 28 de novembro de 2013.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

O OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA,
faz saber, a quem possa interessar, que nos termos da
Lei Federal nº 10.520/2002, bem como, quando for o
caso, os Decretos Municipais nº 089/2006 e 060/2006,
observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993,
que será realizada na sede do OstrasPrev, localizado na
Rua Rio Grande do Sul, nº 129, Extensão do Bosque, Rio
das Ostras, a licitação abaixo informada:

Pregão nº 005/2013 (Processo administrativo 333/2013),
no dia 11/12/2013 às 14h, na forma PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SISTEMA INTEGRADO DE REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS PARA FORNECER
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, PROTOCOLO,
ARRECADAÇÃO E PERÍCIA MÉDICA, BEM COMO
MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO
DOS MESMOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO OSTRASPREV,

O Edital de Licitação e seus anexos poderão ser obtidos
no Departamento Administrativo do OstrasPrev, localizado
no endereço supracitado, e sua retirada estará
condicionada à entrega de 01 (uma) resma de papel A4,
conforme permissivo no § 5º do artigo 32 da Lei Federal
nº 8.666/93 ou poderá ser requerido gratuitamente pelo
e-mail ostrasprev@ostrasprev.rj.gov.br

Rio das Ostras, 28 de novembro de 2013.

MARCELO CASTRO DE ABREU
Presidente

INDICAÇÃO Nº043/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
criação de um Centro de Tratamento de Hemodiálise

JUSTIFICATIVA

Hoje em Rio das Ostras quem precisa receber tratamento de
Hemodiálise, precisam ir até outras cidades como Macaé, Cabo
Frio, Campos, e com o tratamento que a pessoa recebe esta
sujeita a sofrer com náuseas durante o caminho de volta, além
do desgaste de ter que se deslocar para fora de sua cidade.

Sala das Sessões, 22 de Janeiro de 2013.

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 114/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano plenário,
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a implantação de
um CREMATÓRIO MUNICIPAL na cidade de Rio das Ostras.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma justa reivindicação, pois evitará transtornos
futuros de espaços e de contaminação do solo, que hoje já
é preocupante. Maiores informações em plenário

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2013.
ADEMIR MENDES DE ANDRADE

Vereador

  INDICAÇÃO Nº 370/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que
seja implantado ao longo da Rodovia Amaral Peixoto no
trecho urbano que compreende do Posto da BPRV, na
divisa com Barra de São João até o Bairro Âncora o
REFIS – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INFRAÇÕES
AO SINAL DE TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação é justificada pelo grande número de avanços
de Sinal, o que causa acidentes, muitos deles com vítimas,
devido ao grande aumento no fluxo de veículos no trecho
supracitado.  Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 19 de março de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº468/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
Reforma da Quadra de grama sintética do “Parque da
Cidade” no Bairro Nova Cidade.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma justa reivindicação, pois se trata de um dos poucos
locais onde os moradores podem usar para praticar esportes.
Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 07 de junho de 2013.

EDÍLSON GOMES RIBEIRO
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 505/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano plenário,
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja providenciada
a construção de uma praça com quadra poliesportiva,
brinquedos para recreação com crianças e academia ao ar livre
no terreno situado na praia do Abricó, esquina com Avenida
Perpétuo Socorro com rua Capitão Fonseca, ao lado do Hotel
Vilarejo – Bairro Cidade Beira Mar - RO.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma reivindicação importante dos moradores
daquela localidade, pois essa obra trará mais opções de
lazer aos mesmos.  Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº 530/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as
exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja
providenciada a limpeza do Canal dos Medeiros, da Extensão
Serramar passando pelo Beira Mar até Cidade Praiana.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma reivindicação importante dos moradores que
residem nas proximidades do referido Canal, preocupados
com o período das chuvas. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº 547/2013

Administração Vinculada

RIO DAS OSTRAS
PREVIDÊNCIA

ATOS do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Rio das Ostras

Estado do Rio de Janeiro
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir
as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
instalação de uma lombada na Rua dos Lírios, em
frente ao nº1033, no Bairro Âncora.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário para atender os
moradores do referido bairro, que constantemente são
surpreendidos por motoristas que nela trafegam, não
respeitando o limite de velocidade, ocasionando
acidentes, e também, por ser uma via de muito trânsito
e  rota de passagem de alunos oriundos do bairro Âncora
e adjacências.  Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013.

ALUÍSIO VIANA
Vereador - Autor

INDICAÇÃO Nº 588/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir
as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
extensão de rede elétrica na Rua Paraíba localizada no
Bairro Cidade Beira Mar.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessário, vez que no logradouro
há um grande trecho sem a devida iluminação que, por
consequência, necessita de uma maior infraestrutura
local, para que os moradores tenham melhor mobilidade
e conforto. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2013.

ALUÍSIO VIANA
Vereador – Autor

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS Nº. 034/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

A Mesa Diretora, após cumprir as exigências
regimentais vigentes e ouvido o soberano plenário,
que conste em ata desta Augusta Casa de Leis, Moção
de Congratulações e Aplausos aos Senhores (as):

ESCOLA  DE  JUDÔ  - RIO DAS OSTRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO – 2013 - FORTALEZA

Professor: Alexander de Moura Rei

Atletas:
Cristian Brandão Figueiredo

Vice-Campeão na Classe Master - Pesado.

Ighor  Toledo das Neves
Campeão na Classe Sub 13 – Superligeiro

Níckolas Brandão Figueiredo
Campeão na Classe Sub 13 – Pesado

Milton Rei Neto
Campeão na Classe Sub 15 - Leve.

Israel Viana Ferreira
Campeão na Classe Sub 15 – Meio Pesado

Vitor Baltazar de Lima
5º lugar na Classe Sub 15 – Pesado

Felipe Rangel da Cruz
Campeão na Classe Sub 17 – Superligeiro

 Jonathan Willmer A. Duarte
Campeão na Classe Sub 17 – Pesado

Fabrício Guilherme N. Moraes da Silva
5º lugar na Classe Sub 17 – Meio leve

Juliano Rodrigues
5º lugar na Classe Sub 17

JUSTIFICATIVA

Parabenizo os ATLETAS da ESCOLA de JUDÔ de Rio
das Ostras, pela excelente apresentação e total
desempenho em todas as etapas do Campeonato
Brasileiro – 2013, em Fortaleza-Ceará, onde os inscritos
e participantes de todo Brasil eram 2.137, ficando o Rio
de Janeiro em 1º lugar com 17 medalhas de ouro, sendo
que a Equipe de Rio das Ostras em número de 10 Atletas,
trouxeram 06 medalhas de ouro, 01 de prata e 03 em 5º
lugar, abrilhantando o nosso Município. Fazendo-se
merecedores dessa homenagem.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
ALUÍSIO ROBERTO VIANA DA SILVA

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
MISAIAS DA SILVA MACHADO

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereadores autores

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS Nº. 035/2013

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

A Mesa Diretora, após cumprir as exigências regimentais

vigentes e ouvido o soberano plenário, que conste em ata
desta Augusta Casa de Leis, Moção de Congratulações e
Aplausos ao Senhor:

ALEXANDER DE MOURA REI
PROFESSOR  DA  ESCOLA  DE  JUDÔ

DE RIO DAS OSTRAS

JUSTIFICATIVA

Parabenizo o Professor Alexander de Moura Rei pela
brilhante contribuição e apoio aos ATLETAS da ESCOLA
de JUDÔ de Rio das Ostras, pois sem a seriedade do
seu trabalho no desempenho de suas atribuições
profissionais, o Campeonato Brasileiro de Fortaleza –
2013 não teria acontecido para esses ATLETAS. Portanto
merecedor dessa homenagem.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2013.

ALZENIR PEREIRA MELLO
ALUÍSIO ROBERTO VIANA DA SILVA

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
MISAIAS DA SILVA MACHADO

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereadores autores
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