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“É uma cidade ótima tanto

para trabalhar quanto para

se criar uma família”

Renato Alves.

ERRATA: na Edição nº 576, ONDE SE LÊ: de 06 a 12 de Abril de 2012, LEIA-SE: de 13 a 19 de Abril de 2012

FESTA DE ANIVERSÁRIO É UM SUCESSO!
Shows gratuitos agitaram os nove dias de comemorações

e reuniram cerca de 300 mil pessoas no Parque de Exposições

“Está tudo maravilhoso, os shows são

ótimos. Rio das Ostras merece essa festa.

A cidade é linda e está cada dia melhor”

Andréa Martins

“Rio das Ostras completa
20 anos dando
oportunidade à
Renda Alternativa”

André Luis Inácio.

“Aquele que vive em Rio

das Ostras, não quer sair.

A cidade é pequena,

mas tem coração de mãe”

Reinaldo Mendes.

“As vendas aumentam em

40% pelo menos para a gente.

É muito boa essa iniciativa

da Prefeitura.

Fábio do Algodão Doce

Sessenta e cinco mil. Esse é o
número estimado pela Defesa Ci-
vil de pessoas que compareceram
ao último dia das comemorações
pelo aniversário de Rio das Ostras,
nesta segunda-feira, dia 16. O
show de Luan Santana atraiu uma
verdadeira multidão para o Parque
de Exposições e fechou com cha-
ve de ouro uma série de shows
gratuitos oferecidos pela Prefeitu-
ra como um presente aos rios-
trenses.

O grande êxito da festa reflete o
sucesso da cidade, referência no
País em serviços públicos e em
qualidade de vida. A população
merece esses dias de alegria e
celebração.

Foram nove dias de comemora-
ções, que incluíram shows de ar-
tistas consagrados. Pelo palco do
Parque passaram Victor e Leo,
Fernandinho, Cláudia Leitte, Padre
Fábio de Melo, Harmonia do Sam-
ba, Grupo Revelação, Seu Jorge,
Jammil e Uma Noites e Luan
Santana. Segundo números da
Defesa Civil, cerca de 300 mil pes-
soas visitaram o Parque nos dias
de evento.

A riostrense Andréa Martins não
se cansava de elogiar a festivida-
de. “Está tudo maravilhoso, os
shows são ótimos. Rio das Ostras
merece essa festa. A cidade é lin-
da e está cada dia melhor”, acre-
dita. Outros moradores aproveita-
ram para declarar seu amor ao mu-

nicípio. “É uma cidade ótima tanto
para trabalhar quanto para se cri-
ar uma família”, acredita Renato
Alves. “Aquele que vive em Rio das
Ostras, não quer sair. A cidade é
pequena, mas tem coração de
mãe”, acrescenta Reinaldo Men-
des.

Os moradores deixaram claro
que existem todos os motivos para
se festejar os vinte anos da cida-
de. Mas não foi somente diversão
que a fest ividade trouxe aos
riostrenses. Fábio dos Santos, o
Fábio do Algodão Doce, por exem-
plo, é integrante do Programa de
Renda Alternativa. Ele diz que este
tipo de evento gera lucros para os
ambulantes. “As vendas aumen-
tam em 40% pelo menos para a
gente. É muito boa essa iniciativa
da Prefeitura. A cidade precisa des-
tes eventos porque oferece mais
uma opção de lazer além das prai-
as”, disse o ambulante. “Rio das
Ostras completa 20 anos dando
oportunidade à Renda Alternativa”,
concorda André Luis Inácio.

Nos fins de semana, a festa tam-
bém contribuiu para que os hotéis,
pousadas e restaurantes da cida-
de ficaram lotados pelos visitantes.
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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

MARCELO CHEBOR DA COSTA
Secretário Municipal de Administração

PODER EXECUTIVO

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR

Prefeito

BENEDITO WILTON DE MORAIS

Vice-Prefeito

ANGELA MARIA TOFFANO DO AMARAL

Chefe de Gabinete

RENATO FERREIRA DE VASCONCELLOS

Procurador Geral

MARIA LINA PAIXÃO FONTES COUTINHO

Secretária de Educação

SÉRGIO LUIZ CARVALHO MANHÃES

Secretário de Saúde

MARCELO CHEBOR DA COSTA

Secretário de Administração

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES

Secretário de Fazenda
WAYNER FAJARDO GASPARELLO

Secretário de Urbanismo e Obras

LUCIANO MACÁRIO DOS SANTOS

Secretário de Planejamento

MÁRCIA DE SOUZA ALMEIDA

Secretária de Bem-Estar Social

SÉRGIO ALVES PINTO

Secretário de Ordem Pública e Controle Urbano

CARLOS ALBERTO MARINS

Secretário de Esporte e Lazer

NELITO SENRA ESTERQUE

Secretário de Auditoria e Controle Interno

ESTEPHÂNIA CARLA SOARES

Secretária de Comunicação Social

JOHN WESLEY DE SOUZA SILVA

Secretário de Ciência e Tecnologia

JOHN WESLEY DE SOUZA SILVA

Secretário Interina de Desenvolvimento,

Negócios e Petróleo

LUIZ ROBERTO DE SOUZA BARBOSA

Secretário de Serviços Públicos

ELVIS PEREIRA MINGUTA

Secretário de Turismo, Indústria e Comércio

IVAN NOÉ FREITAS ANTUNES

Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO

Presidente do Ostras Prev - Rio das Ostras Previdência

SELMA ALVES DA ROCHA

Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE RIO DAS OSTRAS

Criado pela Lei nº 534/01

Responsável

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

TELEFAX.: 2771 6550 / 2771 6642

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Rua Campo de Albacora, 75 -

Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515

E.mail- pmro@pmro.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Praça Papa João Paulo II, Km 157

Loteamento Verdes Mares - Tel.2760-1060

Expediente

Impressão:
Departamento de Patrimônio e
Serviços Gerais da Secretaria
Municipal de Administração

TIRAGEM: 3.000 (três mil exemplares)

EXPEDIENTE

PODER LEGISLATIVO

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES

Presidente

ORLANDO FERREIRA NETO

Vice-Presidente

ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE

1º Secretário

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES

2º Secretário

ADEMIR MENDES DE  ANDRADE

ALBERTO MOREIRA JORGE

ALEX CABRAL SILVA

ALZENIR PEREIRA MELLO

LUIZ ROBERTO GOMES DA SILVA

ROSENILDO CORRÊA VIANA

MESA DIRETORAMESA DIRETORAMESA DIRETORAMESA DIRETORAMESA DIRETORA
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ATOS do EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 503/2012

Revogação de Permissão de Serviço Público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS,  Estado do Rio de Janeiro, consoante o
Processo Administrativo nº 12630/2012,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica Revogada, a pedido, a contar de 05/04/
2012, a Permissão de Serviço Público outorgada ao
Sr. Edno da Silva Santana, portador da Carteira de
Identidade nº 090789900 IFP e CPF 019.665.32741,
conforme consta do Processo SSTU nº 0535/2011.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 504/2012

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 1619/2011.

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar,
em favor da Secretaria Municipal de Planejamento
na dotação orçamentária constante do anexo
deste Decreto, na importância de R$ 25.000,00
(vinte e cinco 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, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 505/2012

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 1619/2011.

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar,
em favor do Rio das Ostras Previdência, nas
dotações orçamentárias constantes do anexo
deste Decreto, na importância de R$ 132.000,00
(cento e trinta e dois 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.

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 504/2012

 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ANULAÇÃO REFORÇO

    02.03 - 14.244.0020.2.213

SECPLAN - Manutenção do Centro de Cidadania 3.3.90.30.00 - 0.1.04 25.000,00           

    02.99 - 99.999.9999.9.999

RESCONT - Reserva  de Contingência 9.9.99.99.00 - 0.1.04 25.000,00           

                                                                                                                                 

TOTAL 25.000,00 25.000,00Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

 03  - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ANULAÇÃ O REFORÇO

03.01 - 09.122.0125.2.150

OSTRASPREV - Gestão de Pessoa l 3.1.90.04.00 - 0.2.40 12.520,78          

03.01 - 09.122.0125.2.151 3.3.90.36.00 - 0.2.40 12.000,00          

OSTRASPREV - Manutenção da  Unidade 3.3.90.39.00 - 0.2.40 109.479,22       

4.4.90.52.00 - 0.2.40 20.000,00          

03.01 - 09.122.0125.2.724 3.3.90.36.00 - 0.2.40 10.000,00          

OSTRASPREV - Modernização e  Informatização da  Unidade 3.3.90.39.00 - 0.2.40 80.000,00          

4.4.90.52.00 - 0.2.40 20.000,00          

TOTAL 132.000,00 132.000,00

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 505/2012

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 506/2012

 07  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ANUL AÇÃO REFORÇO

    07.01 - 08.243.0123.2.579

FMAS -Construindo o Futuro 3.3.90.32.00 - 0.1.50 17.000,00           

    07.01 - 08.244.0122.2.577

FMAS - Manutençã o da Assistência Social 3.3.90.32.00 - 0.1.50 17.000,00           

                                                                                                                                 

TOTAL 17.000,00 17.000,00Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 506/2012

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 1619/2011.

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar,
em favor do Fundo Municipal de Assistência Social
na dotação orçamentária constante do anexo
deste Decreto, na importância de R$ 17.000,00
(dezessete 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, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0464/2012

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 conforme Memorando nº 0335/
2012 – SEMAP,

R E S O L V E :

Art. 1° - DISPENSAR, a contar de 01.04.2012, o
servidor CRISTIANO ANDRÉ CORDEIRO VELASCO,
matrícula nº 2279-9, da Função Gratificada de
Encarregado, símbolo FG3, da SEMAP.

Art. 2° - DESIGNAR, a contar de 01.04.2012, o
servidor CRISTIANO ANDRÉ CORDEIRO
VELASCO, matrícula nº 2279-9, para
desempenhar a Função Gratificada de Assessor
Técnico III, símbolo FGA3, com lotação na SEMAP.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0465/2012

Exoneração de Cargos Efetivos.

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, a contar das
respectivas datas.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0465/2012

NOME|MATRICULA/ CPF|CARGO|LOTAÇÃO|DATA
EXONERAÇÃO|PROC. ADM.
Alexandre Thiago Braga de Freitas|9995-
3|Professor II – Matemática|SEMED|24.02.2012|
8965/2012
Sandro Carvalho da Frota|10881-2|Professor II
– Educação Artística|SEMED|14.02.2012|5460/2012
Alessandro Canuto da Conceição|9845-0|
Guarda Municipal|SEMOC|12.04.2012|12278/2012

Rio das Ostras, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0466/2012

Gratificação de Incorporação-GI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições, e Processo Administrativo 13005.2012;

R  E  S  O  L  V  E :

Art.1º - DEFERIR, nos termos da Lei Municipal nº
1583/2011, os Requerimentos de Gratificação
de Incorporação–GI dos servidores relacionados
no Anexo Único desta Portaria, relativas à
remuneração dos cargos ali mencionados.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0466/2012
Processo|Data de Entrada no Protocolo|Nome|
Matrícula| Cargo Objeto da Incorporação|
Simbologia| % Incorporação

4132/12|1/2/2012|Adriana Silva de Azevedo|
6687-7|Diretor do Departamento Administrativo|
CC4|25%
4144/12|1/2/2012|Geneci Soares da Silva|3352-
9|Encarregado|FG3|50%
4142/12|1/2/2012|Aline Marilia Ferreira
Ventura de Souza|7277-0|Coordenador de
Programa de Saúde|FG1|25%

4156/12|1/2/2012|Suzana Nogueira Sardinha|
2923-8|Membro Vogal da Com. de Avaliação de
Desempenho|FG2|50%
4154/12|1/2/2012|Luiz Henrique Estolano de
Mattos|2085-0|Assistente II|CC3|75%
4217/12|2/2/2012|Marcio Peres |4764-3|Diretor
Adjuntro|DA1|25%
4263/12|2/2/2012|Cristiano André Cordeiro
Velasco|2279-9|Encarregado|FG3|75%
4278/12|2/2/2012|Maria do Carmo Santos
Lima|2244-6|Secretário Executivo |CC5|25%
4317/12|2/2/2012|Katia Lacerda de Almeida|
3442-8|Assessor Técnico I|FGA1|25%
4430/12|3/2/2012|Adriana Moutinho de
Amorim|2991-2|Diretor do Departamento de
Saúde Coletiva|CC4|25%
4397/12|3/2/2012|Maria Jose Paz de Souza|
3467-3|Diretor de Escola - Tipo B|DE2|50%
4374/12|3/2/2012|Gilma da Rocha Farias|2394-9|
Diretor de Creche|DC1|50%
4373/12|3/2/2012|Helen Rose Vitorio de
Castro|6134-4|Diretor de Creche|DC1|25%
4468/12|6/2/2012|Sandra Sampaio Costa|4265-0|
Diretor de Escola - Tipo C|DE3|25%
4528/12|6/2/2012|Andre Luiz Carvalhaes|434-0|
Diretor do Departamento de Saneamento|
CC4|75%
4700/12|7/2/2012|Fabiana Helena Dias|1954-
2|Supervisor do Hospital|FG1|50%
4770/12|8/2/2012|João Batista Moreira dos
Santos|2929-7|Inspetor de Segmento de Trânsito|
CC4|25%
4920/12|9/2/2012|Denilce Martins da Silva|170-
8|Diretor de Escola - Tipo C|DE3|50%
4996/12|9/2/2012|Eliane de Fatima da Silva
Peçanha Machado|4576-4|Encarregado|
FG3|25%
5052/12|10/2/2012|Monique Almeida Bezerra|
6057-7| Chefe de Divisão de Fiscalização de Meio
Ambiente|FG2|50%
5006/12|10/2/2012|Gilson Garcia Coelho|7658-9|
Supervisor do Pronto Socorro|FG1|25%
5261/12|13/2/2012|Suely de Souza Ferrari|416-2|
Diretor de Escola - Tipo A|DE1|50%
5973/12|16/2/2012|Anna de Paula Ferreira
Carneiro Karabachian|3901-2|Encarregado|
FG3|50%
6689/12|23/2/2012|Paulo Cezar Fernandes|
3993-4|Assistente I|CC2|50%
6799/12|24/2/2012|Celma do Nascimento
Rodrigues|3953-5|Diretor de Escola - Tipo
B|DE2|75%
6872/12|27/2/2012|Suely Luzia Pereira |6882-
9|Diretor do Departamento de Auditoria|CC4|25%
6958/12|27/2/2012|Alexandre Beleza Romão|
3354-5|Chefe de Divisão de Controle de
Zoonoses| FG2|50%
7016/12|27/2/2012|Adriana Domingues|4563-
2|Coordenador de Segmento|FG2|25%
7071/12|28/2/2012|Neuzelir Martins da Silva|
3896-2|Assessor Técnico em Saúde|FG1|25%
7167/12|28/2/2012|Lea Ribeiro de Abreu dos
Santos|208-9|Encarregado|FG3|50%
7328/12|29/2/2012|Danielle Benther Rodri-
gues Moreno|2420-1|Diretor de Escola - Tipo
A|DE1|50%
7179/12|29/2/2012|Gloria Mara Fernandes|
3261-1|Assistente I|CC2|75%
7522/12|2/3/2012|Doroteia Pereira Macedo|
3243-3|Diretor do Departamento de Cadastro e
Arrecadação|CC4|50%
7798/12|5/3/2012|Alex Gomes Fonseca|3791-
5|Superintendente de Defesa Civil|CC2|25%
7747/12|5/3/2012|Adriana de Matos Schlo-
bach| 4238-2|Assistente I|CC2|50%
7854/12|6/3/2012|Viviane Serafim Teixeira|
4488-1|Diretor do Departamento de Administração
e Manutenção|CC4|50%
7849/12|6/3/2012|Andre Luiz David Lavra|3367-
7|Chefe de Divisão de Pessoal, Serviços e
Materiais|FG2|75%
7904/12|6/3/2012|Tatiana Silva dos Santos

Andrade|4881-0|Assessor Jurídico|CC1|50%
8011/12|7/3/2012|Celia Pereira|2025-7|
Encarregado|FG3|25%
8187/12|7/3/2012|Marcos Antonio Gomes de
Souza|6815-2|Gerente de Unidade de Saúde|
FG1|25%
8098/12|7/3/2012|Fabiana Rodrigues Quinta-
nilha| 4739-2|Encarregado|FG3|25%
8250/12|8/3/2012|Thiago Gomes de Oliveira|
4732-5|Chefe de Divisão de Execução de
Projetos|FG2|50%
8356/12|9/3/2012|Silvio da Silva Correa|4584-
5|Assistente Contábil - OstrasPrev|FG1|50%
8439/12|12/3/2012|Nilton da Costa Rodrigues
Teixeira|7662-7|Secretário Municipal de Serviços
Públicos|DAS1|25%
8667/12|13/3/2012|Keiko Takizawa|3334-
0|Assistente II|CC3|75%
9191/12|19/3/2012|Cleide Correa Viana da
Silva|4840-2|Diretor do Centro Integrado de
Convivência|DCIC|50%
9307/12|20/3/2012|João Mardem Costa Brito|
3126-7|Inspetor II|FG2|75%
9316/12|20/3/2012|Darcilia Leite Arrais|4908-5|
Coordenador de Segmento|FG2|50%
9626/12|21/3/2012|Joice Pereira Correa|3972-1|
Encarregado|FG3|25%
10173/12|27/3/2012|Vilma Cardoso de Abreu|
154-6|Encarregado|FG3|25%
10409/12|28/3/2012|Alex Terra Bastos|2031-1|
Assistente II|CC3|50%
10457/12|29/3/2012|Selma Rodrigues da
Silva|3903-9|Encarregado|FG3|25%
10459/12|29/3/2012|Celso Luiz Barros da
Silva|2173-3|Chefe de Divisão de Geoproces-
samento|FG2|100%

PORTARIA Nº 0467/2012

Prorroga Cessão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS,  Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Processo
Administrativo nº 8885/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - PRORROGAR, a contar de 01/04/2012
até 31/03/2013, a cessão da Servidora MÔNICA
CUSTÓDIO DA SILVA, Matrícula 6439-4, Auxiliar
Administrativo, lotada na SEMAD, para ficar à
disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro, para exercício de suas atividades na
184ª Zona Eleitoral de Rio das Ostras, com ônus
para este Município.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0468/2012

Progressão horizontal de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e consoante o Processo
Administrativo nº 12225/2012,

Considerando o disposto no Art. 17, 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 progressão horizontal daqueles
há mais de três anos em efetivo exercício;
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Considerando que as progressões 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 Progressão Horizontal, da
Tabela de vencimentos da Lei Municipal nº 1584/
2011, referente aos cargos efetivos ocupado no
Município de Rio das Ostras.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0468/2012

Matrícula|Nome|Cargo|Data de Admissão|Faixa
134-1|Dionilia Silva de Moraes|Ag Serv Gerais
- CAS|26/3/1986|9
3216-6|Maria das Neves M. Dos Santos|Aux.
Servicos Gerais|8/3/2000|5
3217-4|Dionira da Silva dos Santos|Aux.
Servicos Gerais|8/3/2000|5
3220-4|Eliana Silva de Oliveira|Aux. Servicos
Gerais|8/3/2000|5
3223-9|Adriana Azeredo Mota|Aux. Servicos
Gerais|8/3/2000|5
3858-0|Evandro Lima Luz|Tecnico em
Contabilidade|9/3/2000|5
3227-1|Esmeralda Teixeira Nascimento|Aux.
Servicos Gerais|10/3/2000|5
3229-8|Maria das Neves de S. Morais|Aux.
Servicos Gerais|10/3/2000|5
3230-1|Evanir Alves das C. Ribeiro|Aux.
Servicos Gerais|10/3/2000|5
3234-4|Geovana Martins Ribeiro|Tecnico em
Contabilidade|10/3/2000|5
3238-7|Veronica Lima Souza|Aux. Servicos
Gerais|13/3/2000|5
3239-5|Nilzenide Miranda de Anchieta|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3240-9|Cesar da Costa Nascimento|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3243-3|Doroteia Pereira Macedo|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3244-1|Rita de Cassia Lyrio X. Vianna|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3246-8|Genesy da Silva Goncalves|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3249-2|Amilton Azeredo Chaves|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3255-7|Silvia Regina de Oliveira Lima|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3256-5|Patricia da Silva Miranda|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3285-9|Jaqueline da Silva de Almeida|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3287-5|Natalicio N. De Moraes Soares|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3295-6|Raphael Edmilson M. De Gusmao|
Agente Administrativo|13/3/2000|5
3296-4|Maria das Gracas de A. Lopes|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3297-2|Jurema Mendonca dos Santos|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3310-3|Marcus Vinicius Ribeiro|Auxiliar
Administrativo|13/3/2000|5
3311-1|Maria Rosaria da S. Rodrigues|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5
3859-8|Andrea Pereira Cardoso|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3245-0|Sergio Pereira da Silva|Aux. Servicos
Gerais|13/3/2000|5
3267-0|Jose Luiz Gasiglia Junior|Agente
Administrativo|13/3/2000|5
3270-0|Elpelina Teixeira Boncompanhe|Aux.
Servicos Gerais|13/3/2000|5

3321-9|Ana Catarina Medeiros Gripp|Agente
Administrativo|14/3/2000|5
3325-1|Marcelo Negrao Santiago|Agente
Administrativo|15/3/2000|5
3333-2|Carlos E. Queiroz de Araujo|Agente
Administrativo|20/3/2000|5
3334-0|Keiko Takizawa|Agente Administrativo|
20/3/2000|5
4487-3|Katiuscia Bastos Pontes|Agente Admi-
nistrativo|6/3/2003|4
4488-1|Viviane Serafim Teixeira|Agente Admi-
nistrativo|7/3/2003|4
4500-4|Dayse de Almeida Nunes|Agente Admi-
nistrativo|12/3/2003|4
4501-2|Joyce Ouriques Veiga|Agente Admi-
nistrativo|12/3/2003|4
4502-0|Margareth Ricardo Cooper|Agente
Administrativo|12/3/2003|4
4503-9|Monica Delmiro da Silva|Telefonista|13/
3/2003|4
4505-5|Adeniusa dos Santos Constancio|
Agente Administrativo|13/3/2003|4
4522-5|Maria Jose de Pinho S Camara|Agente
Administrativo|19/3/2003|4
4529-2|Andrea da Silva Rodrigues|Agente
Administrativo|21/3/2003|4
4530-6|Audrey Ann Castro de Carvalho|
Agente Administrativo|21/3/2003|4
4536-5|Marcia Cristina G.Da S. Santos|Agente
Administrativo|21/3/2003|4
4537-3|Ulisses Olivieri de Paula|Agente Admi-
nistrativo|21/3/2003|4
4543-8|Daniel Edmo Passos Bispo|Agente
Administrativo|24/3/2003|4
4921-2|Cristina Costa Feliciano|Medico de
Familia|22/3/2004|3
7656-2|Maria Teresa Gomes Boechem|
Medico Reumatologista|2/3/2006|3
7649-0|Elizabeth Angela Monteiro|Odontologo
Imaginologista|6/3/2006|3
7657-0|Cassia Renata da Silva|Ajudante de
Cozinheiro|6/3/2006|3
7658-9|Gilson Garcia Coelho|Ajudante de
Cozinheiro|8/3/2006|3
7660-0|Nilton Lopes Teixeira|Agente Adminis-
trativo|9/3/2006|3
7661-9|Inah M. Pinto Carvalho Miudin|Medico
de Familia|10/3/2006|3
7662-7|Nilton da C. R. Teixeira|Engenheiro
Civil|10/3/2006|3
7665-1|Manoel Maria de Pinho|Ajudante de
Cozinheiro|15/3/2006|3
7667-8|Claudio Rampinelli Knopp|Odontologo
Endodontista|15/3/2006|3
7666-0|Jorgina H. L. Xavier de Lima|Terapeuta
Ocupacional|15/3/2006|3
7670-8|Ivan Noe de Freitas Antunes|Tecnico
Agricola|16/3/2006|3
7671-6|Zuleica Leone de Jesus|Aux.
Enfermagem|17/3/2006|3
7672-4|Andrea F. C. Tinoco Carvalho|
Terapeuta Ocupacional|17/3/2006|3
7673-2|Ana C. Da S. Hermano Benites|
Jornalista|17/3/2006|3
7678-3|Bruno Sarzeda Borges Barreto|
Tecnico de Laboratorio|20/3/2006|3
7680-5|Rodrigo Adrian Bergan|Odontologo
Endodontista|23/3/2006|3
7682-1|Marlise Barroso dos Santos|Aux.
Enfermagem|24/3/2006|3
7685-6|Adenilda Silveira da Costa|Med.Ginec
Obstetra|24/3/2006|3
7683-0|Renato Lucio Fernandes
Rangel|Odontologo Endodontista|24/3/2006|3

PORTARIA Nº 0469/2012

Derroga Portaria, excluindo nome.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições e conforme
Processo Administrativo nº 35985/2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - DERROGAR a Portaria nº. 0461/2012,
excluindo a Servidora Aline Marília Ferreira
Ventura de Souza, matrícula 7277-0, Engenheiro
do Trabalho.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0470/2012

Derroga Portaria, excluindo nome.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições e conforme
Processo Administrativo nº 7523/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DERROGAR a Portaria nº. 0270/2012,
excluindo a Servidora FABIANA DA SILVA
MEDEIROS, matrícula 4891-7, Agente
Administrativo.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0471/2012

Prorrogação de Licença Maternidade.

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

R E S O L V E:

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

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0471/2012

NOME / MATRÍCULA|CARGO|DATA PROR-
ROGAÇÃO| PROC. ADM
Ligia Maria de Brito Coutinho/11214-3|Fiscal
de Obras e Posturas|13.04.2012|10924/2012
Sandra de Moraes Pinto/9690-3|Auxiliar de
Creche|14.04.2012|7946/2012

PORTARIA Nº 0472/2012

Revoga cessão e cede servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Processo
Administrativo nº 12016/2012,

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR as Portaria abaixo relaciona-
das, a contar das respectivas datas:
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 475/2012

SERVIDOR CARGO M ATR. 
PERÍODO 

AQUISITIVO 
DATA 

FÉRIAS 
PROC. 
ADM 

Amarildo Batista da Sil va Guarda Municipal 10495-7  2011/2012 
15/05/2012 a 
03/06/2012 13604/2012 

Ana Julia Costa Nunes Agente Adm inistrativo 21059 2011/2012 
02/05/2012 a 
21/05/2012 13604/2012 

Andre Luiz Faria da Silva Medico Clinico Geral  II 6751-2 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Antonio Jose Batista Machado Motorista 2921-1 2011/2012 
21/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Carla Boy de Siqueira Psicó logo 6715-6 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Carlos Alberto de Souza Fiscal San itário 243-7 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Ederson C. Moreria de Castro Assistente Executivo 10192-3  2010/2011 
01/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Elza Mendonça da Silva Agente de Serviços Gerais 233-0 2011/2012 
18/05/2012 a 
06/05/2012 13604/2012 

Elizabeth Angela Monteiro Odontologo Imaginologista 7649-0 2011/2012 
01/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Erlanda Henriques Correa Secretario Executivo 10314-4  2011/2012 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Etianne da Silva  Baptista Medico Pediatra  8433-6 2011/2012 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Ezequie l Gomes Rodrigues Agente de Fiscalização  43-4 2011/2012 
07/05/2012 a 
05/06/2012 13604/2012 

Felipe Augusto dos Santos Melo Assessor Jurídico 3483-5 2010/2011 
07/05/2012 a 
05/06/2012 13604/2012 

Francisco  C. Lima da Silva Motorista   10747-6  2011/2012 
01/06/2012 a 
10/06/2012 13604/2012 

Jefferson Eduardo F da Silva Auxiliar Adm inistrativo 6764-4 2010/2011 
02/05/2012 a 
11/05/2012 13604/2012 

Jose Gomes Rodr igues Supervisor Serviços Públicos 7976-6 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Juliano Vieira de Salles Medico Clinico Geral 6645-1 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Leandro Assis Damasceno Guarda Municipal 10612-7  2011/2012 
15/05/2012 a 
03/06/2012 13604/2012 

Marcelo Moreira  do  Nascimento Guarda Municipal 7585-0 2011/2012 
10/05/2012 a 
29/05/2012 13604/2012 

Marcia Valer ia de B Tavares Assistente Social 3405-3 2011/2012 
01/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Mari Correia de Moura Técnico em Enfermagem 2641-7 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Maria Helena da Silva Souza Agente Comunitár io Saúde 7901-4 2011/2012 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Marilia Correia de Moura Guarda Municipal 3488-6 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Naira Pimenta Almeida Secretario Executivo 7975-8 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Paulo Sergio  Gomes Tavares Assistente IV 8206-6 2010/2011 
11/04/2012 a 
10/05/2012 13604/2012 

Reginaldo Pereira P. Junior Guarda Municipal 10270-9  2010/2011 
15/05/2012 a 
13/06/2012 13604/2012 

Reinaldo  Pereira Palma Guarda Municipal 7388-1 2010/2011 
21/04/2012 a 
30/04/2012 13604/2012 

Roberto Carlos F Candido Motorista 2951-3 2011/2012 
21/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Rosa Barcelos Rodrigues Auxiliar de Serviços Gerais 406-5 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Sebastião Pio de Souza Encarregado  3383-9 2011/2012 
07/05/2012 a 
05/06/2012 13604/2012 

Silas Gomes da Rocha Agente de Saneamento 4718-0 2011/2012 
01/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Valcleber Gomes de Miranda Motorista 4998-0 2011/2012 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Valdimea R. Flausino Assunção Auxiliar de Enfermagem 3418-5 2011/2012 
01/05/2012 a 
30/05/2012 13604/2012 

Vana Lucia Mesqu ita de Castro Nutricionista III 6860-8 2010/2011 
02/05/2012 a 
31/05/2012 13604/2012 

Victor A lexandre Lopes Guarda Municipal 10056-0  2010/2011 
15/05/2012 a 
13/06/2012 13604/2012 

 

Portaria nº 0463/2012, a contar de 13/04/2012
Portaria nº 0429/2011, a contar de 09/06/2012;
Portaria nº 0127/2011, a contar de 01/07/2012;

Art. 2º - DERROGAR a Portaria nº 0326/2010,
dela excluindo os servidores abaixo relacionados,
a contar das respectivas datas:
. Catia Silene Pereira Rangel, Agente
Administrativo, mat. 4491-1, a contar de 01/07/2012;
. Cleuza Helena Vieira de Souza, Agente
Administrativo, mat. 4449-0, a contar de 09/06/2012;
. Fabiana da Silva Medeiros, Agente Administrativo,
mat. 4891-7, a contar de 01/07/2012.

Art. 3º - CEDER, com ônus para o Poder Executivo,
os servidores abaixo relacionados, a contar das
respectivas datas, para ficarem à disposição do
Poder Judiciário – Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro, para exercício de suas funções no
Cartório da 184ª Zona Eleitoral de Rio das Ostras,
com base na Resolução TRE nº 803/12.

. FABIANA DA SILVA MEDEIROS, Agente
Administrativo, mat. 4891-7, a partir de 02/07
até 14/11/2012;

. CLEUZA HELENA VIEIRA DE SOUZA, Agente
Administrativo, mat. 4449-0, a partir de 10/06
até 18/12/2012;

. ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE, Auxiliar
Administrativo mat. 2147-4, a partir de 10/06
até 18/12/2012;

. MARIA ODETE RANGEL PINTO, Agente
Administrativo, mat. 4859-3, a partir de 02/07
até 14/11/2012;

. CATIA SILENE PEREIRA RANGEL, Agente
Administrativo, mat. 4491-1, a partir de 02/07
até 14/11/2012.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0473/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições e conforme Oficio 026/2012-CMRO;

R E S O L V E:

Art. 1° - DESLIGAR, a pedido, da Presidência da
Comissão Consultiva da Zona Especial de Negócio
de Rio das Ostras, CARLOS ALBERTO AFONSO
FERNANDES, a contar de 05/04/2012.

Art. 2º - NOMEAR, a contar de 05/04/2012, o
servidor PAULO CÉSAR DE SOUZA MEDEIROS,
matrícula 3535-1, como Presidente da Comissão
Consultiva da Zona Especial de Negócio de Rio
das Ostras.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0474/2012

Cessão de Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS

OSTRAS, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E:

Art. 1º - CEDER, a contar da data da publicação até
31/12/2012, o servidor FABIO DE ALMEIDA
FERREIRA, matrícula 4751-1, Agente Administrativo,
lotado na PROGEM, para ficar à disposição da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de janeiro,
com exercício no Gabinete do Deputado Édino
Fonseca, com ônus para o Município de Rio das Ostras,
conforme Processo Administrativo nº 12841/2012.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 475/2012

CONCESSÃO DE FÉRIAS

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

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.

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 476/2012

NTERRUPÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, considerando
o Decreto n° 056/2005, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1° - INTERROMPER, a LICENÇA SEM
VENCIMENTOS, concedida através da Portaria
nº 1247/2011, à servidora CELIA MARIA DE
SOUZA MELO LOPES, Professor, Matrícula nº
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441-3, lotada na SEMED, a contar de 11 de janeiro
de 2012, consoante processo administrativo nº
1521/2012.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 11/01/2012.

Rio das Ostras, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 477/2012

INTERRUPÇÃO DE LICENÇA SEM VENCI-
MENTOS

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, considerando
o Decreto n° 056/2005, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1° - INTERROMPER, a pedido, a LICENÇA
SEM VENCIMENTOS, concedida através da
Portaria nº 1013/2010, ao servidor MARCIO
ALVES DA ROCHA, Guarda Municipal, Matrícula
nº 3016-3, lotado na SEMOC, a contar de 12 de
abril de 2012, consoante processo administrativo
nº 12027/2012.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 12/04/2012.

Rio das Ostras, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 478/2012

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM
VENCIMENTOS, a servidora LUEMY AVILA
SANTOS SILVA, Professor I, matrícula nº 6275-
8, lotada na SEMED, pelo período de 02 (DOIS)
ANOS, a contar de 01 de março de 2012,
conforme processo administrativo nº 5712/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 01/03/2012.

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 479/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art.1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01
(UM) MÊS, com início em 02/05/2012 e término
em 01/06/2012, ao servidor HERBERT RAFAEL
CONSTANCIO DE OLIVEIRA, Guarda Municipal,
matrícula nº 6535-8, lotado na SEMOC.

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

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 480/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01
(UM) MÊS, com início em 14/04/2012 e término
em 13/05/2012, à servidora MARILEA CABRAL
DA SILVA PINTO, Guarda Municipal, matrícula nº
3372-3, lotada na SEMOC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo os seus efeitos a
contar de 14/04/2012.

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 481/2012

CANCELAMENTO DE FÉRIAS

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - CANCELAR, 06(SEIS) dias das férias,
referente ao período de 2010/2011, concedida
através da Portaria n° 1194/2011, à servidora
KARINE ALVES BENJAMIM ANTUNES SALLES,
Procurador Municipal I, matrícula nº 8992-3,
consoante Processo Administrativo n° 12336/2012.

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

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 482/2012

ANULAR LICENÇA PRÊMIO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, conside-
rando o Decreto nº 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - ANULAR, a Portaria nº 191/2012, que
concedeu LICENÇA PRÊMIO, à servidora
SIMONE ALVES DE CARVALHO DE FARIAS,
Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 6809-8,
lotada na SEMUSA.

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

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 0483/2012

Dispensa servidor, rescindindo, Contrato
Temporário de Trabalho.

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

R E S O L V E:

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

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0483/2012

NOME|MATRICULA/ CPF|CARGO|LOTAÇÃO|DATA
DISPENSA|PROC. ADM.
Alessandra Miranda|17131-0|Cozinheiro|
SEMBES|30/03/2012|10580/2012
Gabriela Maria de Souza Gomes Thomaz|
17287-1|Médico Socorrista II|SEMUSA|07/03/
2012|11810/2012

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0484/2012

Cessão de Servidor.

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

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - CEDER, a contar da data da publicação
até 31/12/2012, a servidora ANA PAULA DOS
SANTOS PINTO GOMES, matrícula 4516-0,
Professor I, lotada na SEMED, para ficar à
disposição do Município de Casimiro de Abreu,
sem ônus para o Município de Rio das Ostras,
conforme Processo Administrativo nº 13019/2012.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0485/2012

Aposenta servidor.

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

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER, nos termos do Art.40 §5º da
CRFB/88, Art. 22, I, II, III, IV c/c Art. 17, da Lei
Municipal nº 957/2005, c/c Art. 6º, I, II, III e IV da
Emenda Constitucional nº 41/2003, Aposenta-
doria Voluntária por Idade e Tempo de
Contribuição, com proventos integrais, a contar
da data desta publicação, a servidora CEILZA
COUTINHO DOS SANTOS, ocupante do cargo de
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Professor I, matrícula nº. 127-9, lotada na SEMED,
conforme Processo Administrativo n°. 6636/2012.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0486/2012

Promoção Vertical de Servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e Processo Administrativo
13371.2012;

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.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO DA PORTARIA Nº 0486/2012

PROCESSO| |NOME|CARGO|ENQUADRAMENTO
VERTICAL ( NÍVEL)
12785/2012|4041-0|Ana Paula de Lemos
Correa Benjamim|Farmacêutico|2
36116/2011|6634-6|Carlos da Silva|Guarda
Municipal|2
12165/2012|3372-3|Marilea Cabral da Silva |
Guarda Municipal|2
12666/2012|2285-3|Irene Porfiro Silva|
Atendente de Consultório Dentário|3
7789/2012|3959-4|Marilene Viana Gomes de
Souza|Auxiliar ed Serviços Gerais|3
12960/2012|3127-5|Ségio Moizinho de Melo|
Auxiliar de Enfermagem|3
13104/2012|2384-1|Andreia da Silva|Auxiliar de
Serviços Gerais|4
13141/2012|3661-7|Arnaldo Alves Mota Filho|
Técnico em Radiologia|4
12144/2012|6899-3|Rosana Santos Wilmes|
Técnico de Enfermagem|4
4431/2012|2991-2|Adriana Moutinho de
Amorim|Médico Veterinário|5
12096/2012|2649-2|Beatriz Coutinho de
Souza|Fiscal de Tributos|5
12883/2012|3966-7|Claudia Márcia Fatima
Firmo|Tecnico de Laboratório|5
13118/12|2101-6|Elenilsa Gomes Ribeiro|
Agente Administrativo|5
36995/2011|7233-8|Rodrigo Goulart Pacheco|
Médico Cirurgião Geral II|5

PORTARIA Nº 0487/2012

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, considerando o Memorando
nº 013/2012 – Gabinete do Vice-Prefeito,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a contar de 01/05/2012, o
servidor CARLOS HENRIQUE ALVES SILVA,
matrícula nº 11114-4, do Cargo em Comissão de
Secretário Executivo, Símbolo CC5, com lotação na
SECPLAN à disposição do Gabinete do Vice-Prefeito.

Art. 2º - NOMEAR, a contar de 01/05/2012,
JOCINÉIA DA SILVA FREITAS, CPF 008.502.377-
93, para exercer o cargo em Comissão de Secretário
Executivo, Símbolo CC5, com lotação na SECPLAN
à disposição do Gabinete do Vice-Prefeito.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0488/2012

Progressão horizontal de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais e consoante o Processo
Administrativo nº 9138/2012,

Considerando o disposto no Art. 17, 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 progressão horizontal daqueles
há mais de três anos em efetivo exercício;
Considerando que as progressões 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 progressão horizontal, na
faixa 04 da Tabela de vencimentos da Lei Municipal
nº 1584/2011, referente ao cargo efetivo ocupado
no Município de Rio das Ostras, a servidora
DENILDA DA SILVA CHAVES DE SOUZA,
matrícula 3534-3, Auxiliar de Serviços Gerais.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0489/2012

Exoneração e nomeação de 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 Processo
Administrativo nº 13000/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DISPENSAR, a contar de 05/04/2012, o
servidor JOSÉ MARCELO DE SOUZA SIMÕES,
matrícula nº 6465-3, da Função Gratificada de
Encarregado, símbolo FG3, da SEMAP.

Art. 2º - EXONERAR, a contar de 05/04/2012, os

servidores relacionados no Anexo I desta Portaria,
dos Cargos em Comissão ali referidos, com
lotação na SEMAP.

Art. 3º - DESIGNAR, a contar de 05/04/2012, a
servidora ALZIRA LÚCIA M. FIALHO, matrícula nº
10267/9, para desempenhar a Função Gratificada
de Encarregado, símbolo FG3, da SEMAP.

Art. 4º - NOMEAR, a contar de 05/04/2012, os
servidores/cidadãos relacionados no Anexo II
desta Portaria, para exercerem os Cargos em
Comissão ali referidos, com lotação na SEMAP.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 0489/2012

NOME |CARGO|MATRICULA/CPF
JORGE ANDRÉ DA SILVA ROCHA|Diretor do
Departamento de Conservação e Limpeza|4847-0
FRANCISCO AUGUSTO GUEDES NOGUEIRA|
Diretor do Departamento Agropecuário |8100-0
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA|Diretor do
Departamento de Parques e Jardins|8101-9
FLÁVIO CARVALHO FONTES|Gerente de
Unidade de Conservação|8080-2
VICTOR VINÍCIOS SILVA DOS SANTOS|Diretor
do Departamento de Meio Ambiente, Pesca e
Fiscalização|10605-4
JORGE ANDRÉ SANTANA ANTUNES|Gerente de
Unidade de Conservação|4849-6

ANEXO II DA PORTARIA Nº 0489/2012

NOME |CARGO|MATRICULA/CPF
JORGE ANDRÉ DA SILVA ROCHA|Assessor de
Conservação e Limpeza|4847-0
FRANCISCO AUGUSTO GUEDES NOGUEIRA|
Assessor de Planejamento e Controle |8100-0
LUIS FERNANDO NUNES LEDO|Diretor do
Departamento Agropecuário|964.383.557-04
FLÁVIO CARVALHO FONTES |Diretor do
Departamento de Parques e Jardins|051.491.026-79
JOSÉ MARCELO DE SOUZA SIMÕES|Diretor do
Departamento de Conservação e Limpeza |6465-3
NATHÁLIA FERREIRA DA CUNHA|Gerente de
Unidade de Conservação|9933-3
RUTE SILVINO DA SILVA|Supervisor de Serviços
Públicos|6091-7
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA|Assistente
Executivo|032.515.497-07
VICTOR VINÍCIOS SILVA DOS SANTOS|Gerente
de Unidade de Conservação|118.176.067-43

PORTARIA Nº 0490/2012

Contratação de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, conforme
Ofício nº 0257/2012 - SEMUSA;

Considerando o edital publicado no Jornal
Oficial do Município de 16 a 22/03/2012,

R E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, por um período de 06
(seis) meses ou até a data da entrada em
exercício dos concursados nomeados no VI
Concurso Público, a cidadã relacionada no anexo
Único desta Portaria, para desempenhar a função
ali mencionada, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - A Contratada somente entrará no exercício
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do cargo após apresentação na Secretaria de
Administração da documentação necessária.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0490/2012

Nome|CPF|Função
Priscila Paes da Silva Lima|124.801.867-
25|Técnico em Enfermagem

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0491/2012

Dispensa servidor, rescindindo, Contrato
Temporário de Trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, e conforme
Processo Administrativo nº. 13897/2012,

R E S O L V E:

Art. 1° - DISPENSAR, rescindindo, a pedido, a contar
de 01/04/2012, o Contrato Temporário de Trabalho
da servidora MARILENE DIAS DE SOUZA, matrícula
nº 17194-8 da função de Professor II –
Português, com lotação na SEMED.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0492/2012

Contratação de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, conforme
Processo Administrativo 9860/2012 - SEMUSA;

Considerando que as ações de saúde são de
relevância pública e que, por esta razão, são de
natureza essencial;
Considerando que o desenvolvimento do sistema
municipal de saúde de Rio das Ostras deve
ensejar melhorias assistenciais, centradas na
promoção da saúde, na prevenção das doenças
e na qualidade de vida de seus munícipes;
Considerando o índice de infestação predial
pelo ao Aedes aegypti de médio a alto risco ainda
encontrado em alguns bairros deste município;
Considerando as fortes chuvas e dias quentes
subsequentes que propiciam a proliferação do vetor
da dengue e permanência da cadeia de transmissão;
Considerando ser dever do Município, prestar,
com cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, nos exatos termos do inciso VII, do
Art. 30, da Constituição Federal;

R E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - CONTRATAR, por um período de 06 (seis)
meses ou até a data da entrada em exercício dos
concursados nomeados no VI Concurso Público,
os cidadãos relacionados no anexo Único desta
Portaria, para desempenharem a função ali

mencionada, com lotação na SEMUSA.

Art. 2º - Os Contratados somente entrarão no
exercício do cargo após apresentação na Secretaria
de Administração da documentação necessária.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0492/2012

Nome|CPF|Função
André Silva Costa|126.464.417-54|Guarda Sanitário
Jeferson Oliveira dos Santos|135.569.257-10|
Guarda Sanitário
Miriam Teixeira |105.261.597-07|Guarda Sanitário
Raysa Deonel de Oliveira|121.913.797-96|
Guarda Sanitário
Rafaela Guerim Mora|146.307.477-88|Guarda
Sanitário
Remerton Rodrigues Gonçalves| 119.014.217-16|
Guarda Sanitário

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0493/2012

Exoneração e nomeação de 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,

R E S O L V E :

Art. 1° - DISPENSAR, a contar da data desta
publicação, a servidora DAYANA BEATRIZ DE
ANDRADE ANDRÉ BARCELOS, matrícula nº
10123-0, da Função Gratificada de Membro Vogal
da Comissão de Avaliação Especial de
Desempenho, símbolo FG2, da PROGEM.

Art. 2º - EXONERAR, a contar da data desta
publicação, o servidor  CHARLES BEZERRA DE
OLIVEIRA, CPF nº 078.933.657-06, do Cargo em
Comissão de Assistente I, símbolo CC2, da
SECPLAN, à disposição da PROGEM.

Art. 3º - EXONERAR, a contar da data desta
publicação, a servidora  MÁRCIA VALÉRIA
NOGUEIRA, CPF nº 804.059.03-96, do Cargo em
Comissão de Secretário Executivo, símbolo CC5,
do Gabinete do Prefeito, à disposição da PROGEM.

Art. 4º - DESIGNAR, a contar da data desta
publicação, a servidora CRISTIANE DE GÓES
DAMASCENO, matrícula nº 8704-1, para
desempenhar a Função Gratificada de Membro
Vogal da Comissão de Avaliação Especial de
Desempenho, símbolo FG2, da PROGEM.

Art. 5º - NOMEAR, a contar da data desta
publicação, a servidora  MÁRCIA VALÉRIA
NOGUEIRA, CPF nº 804.059.03-96, para exercer
o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento
de Dívida Ativa, símbolo CC4, da PROGEM.

Art. 6º - NOMEAR, a contar da data desta
publicação, a servidora  EDIMELHA ALVES DOS
SANTOS LOPES, matrícula n° 10.125-7, para
exercer o Cargo em Comissão de Secretário
Executivo, símbolo CC5, do Gabinete do Prefeito,
à disposição da PROGEM.

Art. 7º - NOMEAR, a contar da data desta
publicação, a servidora  DAYANA BEATRIZ DE
ANDRADE ANDRÉ BARCELOS, matrícula nº
10123-0, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente I, símbolo CC2, da SECPLAN, à
disposição da PROGEM.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0494/2012

Dispensa servidor, rescindindo, Contrato
Temporário de Trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, e conforme
Processo Administrativo nº. 13901/2012,

R E S O L V E:

Art. 1° - DISPENSAR, rescindindo, a pedido, a
contar de 12/03/2012, o Contrato Temporário de
Trabalho da servidora PRISCILA GARCIA
VIANA, matrícula nº 17248-0 da função de
Professor I, com lotação na SEMED.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 495/2012

Contratação de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, conforme
Processo Administrativo 13490/2012 - SEMED .

Considerando o edital publicado no Jornal
Oficial do Município de 13 a 19/01/2012

R E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, por um período de 06
(seis) meses ou até a data da entrada em
exercício dos concursados nomeados no VI
Concurso Público, a fim de que a carga horária
legal seja cumprida integralmente, os cidadãos
relacionados no anexo Único desta Portaria, para
desempenharem as funções ali mencionadas.

Art. 2º - Os Contratados somente entrarão no
exercício do cargo após apresentação na Secretaria
de Administração da documentação necessária.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0495/2012

Nome|CPF|Cargo
Henrique Nogueira Brum Fontes|
099.117.997-86| Professor II – Educação Física
Aurecilene de Oliveira Felix|005.739.427-
06|Professor II - Artes
Adriana Viana Ferreira|090.149.537-98|
Professor I
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Eunice Maria Dias de Oliveira|033.743.737-80|
Professor I

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0496/2012

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,
nos referidos Níveis, da Tabela de Vencimentos dos
Profissionais da Educação do Município de Rio das
Ostras, a contar das datas ali previstas.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0496/2012

PROCESSO|MATRÍCULA|NOME|CARGO|NÍVEL|DATA
08584/2012|2730-8|Lucia Regina Afonso
Fernandes|Professor II -  História|II|16/04/2012
06762/2012|3284-0|Daniela Carvalho
Ulrick|Professor I|III|13/04/2012

PORTARIA Nº 0497/2012

Prorrogação de Licença Maternidade.

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

R E S O L V E:

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

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0497/2012

NOME / MATRÍCULA|CARGO|DATA PRORROGA-
ÇÃO| PROC. ADM
Raquel Franciane dos Santos/ 2660-3 e 4546-0|
Professor I|19.04.2012|8848/2012
Rogéria de Araujo Tome/ 9453-6|Professor I|
19.04.2012|10302/2012

PORTARIA Nº 0498/2012

Progressão horizontal de servidores.

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

Considerando o disposto no Art. 17, 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 progressão horizontal daqueles
há mais de três anos em efetivo exercício;
Considerando que as progressões 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 progressão horizontal,
os servidores relacionados no anexo único desta
portaria, nas respectivas faixas da Tabela de
vencimentos da Lei Municipal nº 1584/2011,
referentes ao cargos efetivos ocupados no
Município de Rio das Ostras.

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

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0498/2012

Matrícula |Nome|Cargo|Faixa|Proc. Adm.
3017-1|Maria Lucia de Oliveira|Auxiliar de
Serviços Gerais|05|7091/2012
7675-9|Shirlei Rosa Ferreira Lisboa|Ajudante
de Cozinheiro|03|9447/2012

ERRATA NA PORTARIA Nº 370/2012
(publicada na edição do jornal “Rio das Ostras
Oficial”, de 23 a 29 de março de 2012).

ONDE SE LÊ: Art. 1°  - ... lotada na SEMED, ...
LEIA-SE: Art. 1°  - ... lotada na SEMBES, ...

Rio das Ostras, 12 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

ERRATA NA PORTARIA Nº 445/2012
(publicada na edição do jornal “Rio das Ostras
Oficial”, de 06 a 12 de abril de 2012).

ONDE SE LÊ: Art. 1°  - ... à servidora DÉBORA
TEIXEIRA AMARAL, ...
LEIA-SE: Art. 1°  - ... à servidora DÉBORA
TEIXEIRA AMARAL FOLLY, ...

Rio das Ostras, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração

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 FABIANA
PASCHOAL DOS SANTOS, Assistente Social I,
matrícula nº 10.835-9, lotada na SEMBES, sendo 02
(dois) intervalos de 30 (trinta) minutos cada um,
durante a jornada de trabalho, pelo período de 06

(seis) meses, a contar de 01/04/2012, conforme
processo administrativo nº 10929/2012.

Secretaria de Administração, 20 de abril de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Subsecretária Municipal de Administração
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

O Município de Rio das Ostras, por intermédio do
Departamento de Licitação e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará seleção
de proposta para locação de imóvel não residencial,
devidamente legalizado, cujo valor deverá estar de
acordo com o praticado no mercado, bem como o
imóvel deverá possuir os requisitos, abaixo
especificados, que será destinado à instalação de
diversas unidades da Administração Municipal,
durante o período de 12 (doze) meses:

Ficando aberto o prazo até o dia 04/05/2012 às
17:00 horas, para apresentação dos seguintes
documentos na Secretaria Municipal de
Administração/DELCO - Departamento de
Licitações e Contratos, sito na Rua Campo de
Albacora, 75 -  Loteamento Atlântica - Rio das
Ostras – RJ - CEP 28.890-000 – Maiores
informações: delco@pmro.rj.gov.br ou
semad@pmro.rj.gov, ou por escrito para o fax nº
(22) 2771-6407 e 2771-6404:

Características do imóvel:
1. Ter, no mínimo, 04 (quatro) lojas com, em média,
40m2 (quarenta metros quadrados), por loja;
2.Ter, no mínimo, 07 (sete) salas com, em média
25m2 (vinte e cinco metros quadrados), por sala;
3. Estar localizado em, no máximo, 1,5 Km (um
vírgula cinco quilômetros) da Sede do Município.

Documentação necessária:
1. Escritura e habite-se do imóvel e Carne de IPTU;
2. Proposta do proprietário – inerente ao valor e
ao período da locação;
3. Carteira de identidade e CPF do proprietário;
4. Caso o proprietário seja pessoa jurídica deverá
ser apresentado a CND – junto ao INSS, Certidão
de Regularidade junto ao FGTS, Certidão de
Tributos Municipal, Cartão do CNPJ, Contrato
Social ou Estatuto em vigor, com a Ata de Eleição
do Presidente.

Os documentos e os imóveis serão submetidos à
avaliação.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

O Município de Rio das Ostras, por intermédio do
Departamento de Licitação e Contrato da Secretaria
Municipal de Administração, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará seleção
de proposta para locação de imóvel não residencial,
devidamente legalizado, cujo valor deverá estar
de acordo com o praticado no mercado, bem como
o imóvel deverá possuir os requisitos, abaixo
especificados, que será destinado à instalação
de diversas unidades da Administração Municipal,
durante o período de 12 meses:

Ficando aberto o prazo até o dia 04/05/2012 às
17:00 horas, para apresentação dos seguintes
documentos na Secretaria Municipal de
Administração/DELCO - Departamento de Licitações
e Contratos, sito na Rua Campo de Albacora, 75 -
Loteamento Atlântica - Rio das Ostras – RJ - CEP
28.890-000 – Maiores informações:
delco@pmro.rj.gov.br ou semad@pmro.rj.gov, ou
por escrito para o fax nº (22) 2771-6407:

Características do imóvel:
1. Galpão ou similar com, 200 a 250 m2 (duzentos
a duzentos e cinquenta metros quadrados);
2. Galpão ou similar com, 600 a 1000 m2

(seiscentos a mil metros quadrados).

Documentação necessária:

Secretaria de Administração
1. Escritura e habite-se do imóvel e Carne de IPTU;
2. Proposta do proprietário – inerente ao valor e
ao período da locação;
3.Carteira de identidade e CPF do proprietário;
4. Caso o proprietário seja pessoa jurídica deverá
ser apresentado a CND – junto ao INSS, Certidão
de Regularidade junto ao FGTS, Certidão de
Tributos Municipal, Cartão do CNPJ, Contrato
Social ou Estatuto em vigor, com a Ata de Eleição
do Presidente.

Os documentos e os imóveis serão submetidos à
avaliação.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

O Município de Rio das Ostras, por intermédio da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social, torna
público, para conhecimento dos interessados, que
fará seleção de proposta para locação de imóvel
não residencial, devidamente legalizado, cujo
valor deverá estar de acordo com o praticado no
mercado, bem como o imóvel deverá possuir os
requisitos, abaixo especificados, que servirá de
instalação de Projeto Social no bairro Liberdade,
durante o período de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado no interesse das partes:

Ficando aberto o prazo até o dia 01/06/2012 às
17:00 horas, para apresentação dos documentos
abaixo e autuação em processo no Protocolo
Geral da Prefeitura, sito na Rua Campo de
Albacora, 75 -  Loteamento Atlântica - Rio das
Ostras – RJ - CEP 28.890-000 – Maiores
informações: fmas.pmro@gmail.com; ou ainda por
escrito para o tel/fax nº (22)2771-6410:

Características do imóvel:
1. Ter, no mínimo: 03 (três) quartos, com no
mínimo 12 m2 (doze metros quadrados) –
desejável: maior ou igual a 16 m2 (dezesseis metros
quadrados), cada quarto; possuir, ainda: sala
arejada, no mínimo 02 (dois banheiros, copa,
cozinha, cisterna com capacidade mínima de
5.000 litros (cinco mil litros), varanda e quintal:
2. Estar localizado, preferencialmente, nas
imediações do Centro de Cidadania.

Documentação necessária:
1. Escritura e Habite-se do imóvel, ou prova de
posse definitiva; além de Certidão do Cartório
Distribuidor de Feitos Civil e Criminal; para este
último caso;
2. Proposta do proprietário – inerente ao valor e
ao período da locação;
3. Carteira de Identidade e CPF do proprietário;
4. Comprovante de adimplência junto à CEDAE e
à AMPLA;
5. Caso o proprietário seja pessoa jurídica deverá
ser apresentado a CND – junto ao INSS, Certidão
de Regularidade junto ao FGTS, Certidão de
Tributos Municipal, Cartão de inscrição do CNPJ,
Contrato Social e/ou Estatuto em vigor, com a Ata
de Eleição do Presidente.

Os documentos e os imóveis serão submetidos à
avaliação.

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10102/2012
SOLICITANTE: Procuradoria Geral do Município
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Editora
NDJ Ltda.
OBJETO: Assinatura do Boletim de Direito
Municipal- BDM; do Boletim de Licitações e
Contratos- BLC e do Boletim de Licitação e
Contratos - BDA, com a Editora NDJ Ltda.
JUSTIFICATIVA: A contratação direta ocorrerá
em face da inviabilidade de competição, uma vez

que a Empresa acima detém a exclusividade de
distribuição dos produtos NDJ em todo Território
Nacional.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 13/04/2012
VALOR: R$ 20.370,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I, da
Lei Federal 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 051/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4548/2012
PREGÃO Nº 041/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Claudemir dos Anjos - ME
ASSINADO: 29/03/2012
OBJETO: Shows pirotécnicos e fornecimento de
kit’s fogos para atender os eventos da
Administração Pública
VALOR: R$ 2.510.980,86
DOTAÇÃO: 23.695.0035.2.504 - 3.3.90.39-0.1.04
(Royalties)
EMPENHO: 1021/2012, emitido em 29/03/2012
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 060/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33310/2011
PREGÃO Nº 215/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Auto Posto Campomar Ltda.
ASSINADO: 30/03/2012
OBJETO: Produtos lubrificantes para serem
utilizados nos veículos pertencentes à frota da
Administração Pública
VALOR: R$ 16.653,15
DOTAÇÃO: 04.122.0001.2.275 - 3.3.90.30 -
0.1.04 (Royalties)
EMPENHO: 1007/2012, emitido em 29/03/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 061/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33310/2011
PREGÃO Nº 215/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Guticar Comércio e Serviços Ltda.
ASSINADO: 30/03/2012
OBJETO: Produtos lubrificantes para serem
utilizados nos veículos pertencentes à frota da
Administração Pública
VALOR: R$ 2.594,20
DOTAÇÃO: 04.122.0001.2.275 - 3.3.90.30 -
0.1.04 (Royalties)
EMPENHO: 0978/2012, emitido em 29/03/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 062/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33310/2011
PREGÃO Nº 215/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Real Bramar Comércio de Materiais de Informática,
Papelaria, Limpeza e Alimentos Ltda.
ASSINADO: 30/03/2012
OBJETO: Produtos lubrificantes para serem
utilizados nos veículos pertencentes à frota da
Administração Pública
VALOR: R$ 7.513,40
DOTAÇÃO: 04.122.0001.2.275 - 3.3.90.30 -
0.1.04 (Royalties)



12 Rio das Ostras - de 20 a 26 de Abril de 2012

EMPENHO: 0977/2012, emitido em 29/03/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 067/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Kambara & Francoso Propaganda e Marketing Ltda.
ASSINADO: 05/04/2012
OBJETO: Apresentação de show de Free Style,
saltos acrobáticos com motos com o piloto Jorge
Negreti, a ser realizado nos dias 08 e 09 de abril
de 2012, na Rodovia do Contorno, km 01 –
Fazendas Reunidas em Rio das Ostras – em
comemoração ao XX Aniversário de Emancipação
Político Administrativo de Rio das Ostras.
VALOR: R$ 36.000,00
DOTAÇÃO: 23.695.0035.2.504 - 3.3.90.39-0.1.04
(Royalties)
EMPENHO: 1049/2012, emitido em 05/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso III da
Lei Federal 8666/93.

CONTRATO Nº 071/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8383/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a FEMERJ
– Federação de Motociclismo do Estado do Rio
de Janeiro.
ASSINADO: 05/04/2012
OBJETO: Realização de “Etapas do Campeonato
Estadual de Motocross em Rocha Leão de 2012”,
a serem realizados nos dias: 01 de maio de 2012;
29 de julho de 2012; 09 de setembro de 2012 e 04
de novembro de 2012 em Rocha Leão.
VALOR: R$ 216.000,00
DOTAÇÃO: 23.695.0035.2.504 - 3.3.90.39-0.1.04
(Royalties)
EMPENHO: 1079/2012, emitido em 05/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, Caput da
Lei Federal 8666/93.

CONTRATO Nº 072/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32915/2011
PREGÃO Nº 025/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Physioaction Saúde e Serviços Sociais Ltda.
ASSINADO: 05/04/2012
OBJETO: Projeto de Natação Superar Áqua, que
consiste na natação adaptada para pessoas
portadoras de deficiências (PPD’S) e
necessidades especiais a partir dos 06 (seis) anos.
VALOR: R$ 219.923,10
DOTAÇÃO: 27.812.0089.2.538 - 3.1.90.34.-
0.1.00 (Ordinário)
EMPENHO: 1078/2012, emitido em 05/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 073/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32925/2011
PREGÃO Nº 029/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Soccer Esporte Ltda.
ASSINADO: 13/04/2012
OBJETO: Serviços de colocação de redes de
proteção, inclusive com fornecimento de
materiais, na quadra poliesportiva e campo de
futebol na Vila Olímpica no Âncora.
VALOR: R$ 19.186,60
· Programa de Trabalho No 27.812.0089.2.537
· Elemento de Despesa No 3.3.90.39 - 0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)

· Nota de Empenho No 1014/2012
· Emitida Em 29/03/2012
· Valor R$ 2.001,60

· Programa de Trabalho No 27.812.0089.2.537
· Elemento de Despesa No 3.3.90.30 - 0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
· Nota de Empenho No 1015/2012
· Emitida em 29/03/2012
· Valor R$ 17.185,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 074/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37324/2011
PREGÃO Nº 019/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Hard Solution Informática Ltda.
ASSINADO: 13/04/2012
OBJETO: Aquisição de impressoras laser,
atendendo as necessidades do PROCON Municipal
de acordo com o Decreto Municipal nº135/2006.
VALOR: R$ 3.587,00
DOTAÇÃO: 14.244.0020.2.213 - 44.90.52-01.04
(Royalties)
EMPENHO: 1012/2012, emitido em 29/03/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 075/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30857/2011
e 33089/2011
PREGÃO Nº 032/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente Agricultura e Pesca
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Usitrate Comércio de Madeiras Reflorestadas Ltda.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (mourão).
VALOR: R$ 48.012,00
Processo Administrativo 30857/2011
• Programa de Trabalho: 18.541.0013.2.447
· Elemento de Despesa: 3.3.90.30 -0.2.45 (FMMA)
• Nota de Empenho Nº 0995/2012
• Emitida em 29/03/2012
• Valor R$ 23.000,00

Processo Administrativo 33089/2011
• Programa de Trabalho: 18.541.0001.2.151
· Elemento de Despesa: 3.3.90.30-0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
• Nota de Empenho Nº 0991/2012
• Emitida em 29/03/2012
• Valor R$ 25.012,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 076/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30857/2011
e 33089/2011
PREGÃO Nº 032/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente Agricultura e Pesca
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Fábrica de Telas Guará Comércio e Indústria Ltda.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (arame
galvazinado).
VALOR: R$ 38.245,00
Processo Administrativo 30857/2011
• Programa de Trabalho: 18.541.0013.2.447
• Elemento de Despesa: 3.3.90.30-0.2.45 (FMMA)
• Nota de Empenho Nº 0996/2012
• Emitida em 29/03/2012
• Valor R$ 10.750,00

Processo Administrativo 33089/2011
• Programa de Trabalho: 18.541.0001.2.151
• Elemento de Despesa: 3.3.90.30-0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
• Nota de Empenho Nº 0994/2012
• Emitida em 29/03/2012
• Valor R$ 27.495,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e  Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 077/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30857/2011
e 33089/2011
PREGÃO Nº 032/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente Agricultura e Pesca
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
R.M. Rodrigues Comércio Material de Escritório e
Informática
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (conteiner).
VALOR: R$ 30.800,00
DOTAÇÃO: 18.541.0013.2.447 - 3.3.90.30-0.2.45
(FMMA)
EMPENHO: 0997/2012, emitido em 29/03/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e  Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 078/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38728/2011
PREGÃO Nº 047/2012
SOLICITANTE: Chefia de Gabinete
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Cardozo e Caldeira Promoções e Eventos Ltda.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Confecção e aquisição de placas de
alumínio fundido, para serem fixadas nos Próprios
Municipais, Praças, inaugurações de urbanização,
pontes e placas de homenagens, para atender ao
Cerimonial do Gabinete do Prefeito.
VALOR: R$ 32.800,00
GABINETE
Programa de Trabalho No 04.122.0001.2.151
Elemento de Despesa No 3.3.90.30-0.1.04
(Royalties)
Nota de Empenho Nº 1080/2012
Emitida Em 05/04/2012
Valor R$ 13.600,00

SEMUOB
Programa de Trabalho No 04.122.0001.2.151
Elemento De Despesa No 3.3.90.30-0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
Nota de Empenho Nº 1081/2012
Emitida Em 05/04/2012
Valor R$ 19.200,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar
nº123/2006, Art. 34 da Lei nº 11488/2007,
Decreto Municipal nº060/2006 e Lei nº 8666/93,
e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 080/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº
6214/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8892/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Controle Urbano
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
VRB Participações Ltda.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Fornecimento de bens permanentes
(móveis) 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.
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Programa de Trabalho: 06.181.0001.2.151
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00-0.1.04
Nota de Empenho no 1102/2012
Emitida em 05/04/2012
Valor R$ 18.624,00

CONTRATO Nº 081/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº
6214/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8892/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Controle Urbano
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
G. Marins Comércio Ltda-ME.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Fornecimento de bens permanentes
(móveis) 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.
VALOR TOTAL: 82.331,00

Programa de Trabalho: 26.782.0087.2.601
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00-0.1.04
Nota de Empenho no 1100/2012
Emitida em 05/04/2012
Valor R$ 39.717,00

Programa de Trabalho: 06.181.0001.2.151
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00-0.1.04
Nota de Empenho no 1101/2012
Emitida em 05/04/2012
Valor R$ 42.614,00

CONTRATO Nº 082/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº
15670/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9217/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Projeto B Comercial e Distribuidora de Artigos em
Geral Ltda.
ASSINADO: 16/04/2012
OBJETO: Aquisição de kit uniforme escolar para
atender aos diversos Eventos da Secretaria
Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º
060/2006 e nº 89/2006, Lei Federal nº 10.520/2002
e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

Programa de Trabalho: 12.365.0004.2.632
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00-0.1.04
Nota de Empenho no 1047/2012
Emitida em 05/04/2012
Valor R$ 64.610,00

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 064/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº
4088/2011
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 7384/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de
Comunicação Social
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
I-Conecta Redes de Telecomunicação Ltda. - EPP
OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses dos
serviços de instalação, configuração e
fornecimento de link de internet com banda
simétrica de 4 (quatro) mbps, mínimo de 60%
(sessenta por cento) garantida, por meio de cabo
óptico, suporte técnico remoto e/ou on site, com
fornecimento de roteado com firewall.
VALOR: R$ 18.480,00
DOTAÇÃO: 04.131.0001.2.151 – 3.3.90.39 -
0.1.04 (Royalties)

NOTA DE EMPENHO: 1037/2012, emitida em 02/
04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57 inciso II,
da Lei Federal nº 8.666/93.

ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 212/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº
19884/2005
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 2622/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Controle Urbano
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Conservo Segurança Eletrônica Ltda.
OBJETO: Prorrogação por 03 (três) meses dos
serviços de locação de equipamentos para
implantação de sistema de segurança eletrônico
nos Próprios Municipais e em imóveis locados, onde
se encontram funcionando setores da administração
direta e indireta da Administração Municipal.
VALOR A EMPENHAR: R$ 274.744,17
DOTAÇÃO: 06.181.0087.2.598 - 3.3.90.39 -
0.1.04 (Royalties)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II da
Lei Federal 8.666/93.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17569/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de papelaria (apontador,
caneta, envelope...) para atender às necessidades do
Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal
n º 060/2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/
2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
S u b i t e m / E s p e c i f i c a ç ã o / U n i d a d a d e /
Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\Agenda, escolar, permanente, com motivos
infantis, capa dura costurada, 96 folhas, formato:
11,5 x 15,1cm. \Unidade\265\8,70
2\Alfinete, de aço, cabeça esférica colorida, para
marcar mapas, caixa com 50 unidades\Caixa\
88\2,83
3\Alfinete, de metal, nº 29, para costura, cabeça
comum, caixa com 50 gramas\Caixa\26\6,79
4\Almofada azul para carimbo nº 03. Embalagem
com identificação do produto e fabricante;\
Unidade\66\4,62
5\Almofada preta para carimbo nº 03. Embalagem
com identificação do produto e fabricante;\
Unidade\52\4,62
6\Almofada vermelha para carimbo nº 03.
Embalagem com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\48\4,62
7\Apagador para quadro magnético branco, feltro,
medindo 50 x 125mm, espessura de 25mm\
Unidade\52\6,08
9\Apontador  de metal para lápis, portátil, com um
furo\Unidade\3816\1,04
11\Argila, produto indicado para modelar, pacote
com 500gr. \Pacote\250\6,14
12\Balão nº 09, metalizada, pacote com 50
unidades, sendo: 581 pct na cor amarela, 581
pct na cor azul, 581 pct na cor branca, 263 pct
na cor dourada, 291 pct na cor laranja, 233 pct
na cor marrom, 263 pct na cor prata, 234 pct na
cor preta, 291pct na cor rosa, 515 pct na cor
verde, 581 pct na cor vermelha\Pacote\4414\6,49
13\Bandeirinha para festa junina coloridas, pacote
com 10 metros. \Pacote\740\5,14
14\Barbante em fibra de 100% algodão, com 08
fios trançados. Rolo com no mínimo 300
metros.\Unidade\1009\7,80
15\Barbante em fibra de 100% algodão, com 10
fios trançados. Rolo com no mínimo 300

metros.\Unidade\30\8,69
16\Bastão para cola quente, 1/2 polegadas, cola
de silicone, para uso em pistola de cola quente,
medidas: 10 cm de comprimento e 10mm de
diâmetro. \Unidade\1928\0,89
17\Bastão para cola quente, 5/16 polegadas, cola
de silicone, para uso em pistola de cola quente,
medidas: 10 cm de comprimento e 7mm de
diâmetro. \Unidade\1748\6,84
18\Bateria alcalina 9 v\Unidade\20\5,93
19\Bloco de folhas para fichário, universitário,
com 04 furos, bloco com 100 folhas\Unidade\
160\3,19
20\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/
m2, formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,  100
folhas destacáveis, com identificação do produto
e fabricante impressos na parte superior;\
Unidade\943\2,57
21\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/
m2, formato ofício, dimensões 200 x 280 mm, 100
folhas destacáveis., com identificação do produto
e fabricante impressos na parte superior;\
Unidade\657\5,08
22\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado,
56g/m2, formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,
100 folhas destacáveis, com identificação do
produto e fabricante impressos na parte
superior;\Unidade\81\2,40
23\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado,
56g/m2, formato ofício, dimensões    200 x 205
mm,  100 folhas destacáveis, com identificação
do produto e fabricante impressos na parte
superior;\Unidade\96\3,99
24\Bloco de papel, sem pauta, formato 1/4,
dimensões aproximadas 15 x 28cm, 50 folhas
destacáveis, com identificação do produto e
fabricante impresso na parte superior.
\Unidade\165\1,35
25\Bloco de papel, sem pauta, para desenho,
140g/m3, formato a3, dimensões 297x420mm,
com 20 folhas destacáveis, com identificação do
produto e fabricante impresso na parte superior.
\Unidade\75\8,38
26\Bloco flip chart, 75gr, 64 x 88cm, bloco com
50 folhas\Unidade\16\23,32
27\Bobina para fax de alta qualidade, 216mm x
25m, papel térmico. Embalagem :unitária com
identificação do produto e fabricante;\
Unidade\116\5,27
28\Bobina para máquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensões 57 mm x 30 m. Embalagem:
30 unidades, com identificação do produto e
fabricante;\Caixa\11\38,20
29\Bobina para máquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensões 69 mm x 30 m. Embalagem:
30 unidades, com identificação do produto e
fabricante;\Caixa\4\60,37
30\Bola de isopor, medindo 100 mm de diâmetro\
Unidade\160\1,66
31\Bola de isopor, medindo 150 mm de diâmetro\
Unidade\130\2,42
32\Bola de isopor, medindo 180 mm de diâmetro\
Unidade\100\2,59
35\Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar
tinta de caneta e lápis, atóxica, dimensões
variáveis: 40 a 60 mm, largura 16 a 20mm,
espessura 6 a 8mm. Embalagem: com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\
2000\0,28
36\Borracha para apagar escrita a lápis, branca,
macia nº 60. Embalagem: com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\2170\0,98
37\Borracha tipo lápis , ideal para apagar tinta de
caneta esferográfica, gravado no corpo a marca
do fabricante.  Com identificação do produto e
fabricante.\Unidade\108\1,91
38\Caderneta 1/8 capa dura, espiral, 96 folhas,
com capa com motivos juvenis. \Unidade\200\3,15
39\Caderno brochura 1/4,  96 folhas, miolo off-
set 56g/m2, capa off-set 90g/m e com motivos
diversos, grampeado com 02 grampos\Unidade\
222\3,90
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41\Caderno de caligrafia, brochura, com 40
folhas, miolo off-set 56g/m2, capa off-set 90 g/
m2, grampeado com 02 grampos, arame
galvanizado 0,55mm.\Unidade\200\1,89
44\Caderno de desenho, espiral, 1/4, 96 folhas,
miolo off-set 70g/m2, capa e contra capa em
cartão duplex 280 g/m2, arame em nylon preto
0,90mm.\Unidade\200\2,14
45\Caderno meia pauta, espiral, com 48 folhas,
capa em cartão duplex 230g/m2, folhas interna
em papel off-set 63g/m2, formato
280x205mm\Unidade\200\8,09
46\Caderno, universitário, brochura, capa dura,
cores variadas, 96 folhas, formato 20 x 27,5cm.
\Unidade\50\4,19
47\Caderno, universitário, pautado, espiral, capa
dura, 10 matérias, com 200 folhas\Unidade\
447\9,76
48\Caixa de arquivo morto, em polionda, medindo
aproximadamente 350x245x135cm, na cor
laranja\Unidade\269\2,63
50\Caixa para arquivo morto, em papelão,
dimensões aproximadas (montada) 130 x 250 x
360 mm. Embalagem com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\300\4,02
51\Caixa para arquivo morto, em polionda,
dimensões aproximadas (montada) 130 x 250 x
360 mm, cor azul. Embalagem com identificação
do produto e fabricante;\Unidade\1.070\7,38
52\Caixa para correspondência dupla em
poliestireno na cor fumê, com antiderrapante e anti-
danificador na parte inferior. \Unidade\ 52\10,92
53\Calculadora, de mesa 12 dígitos, visor lcd,
possui memória, cálculo de porcentagem,
inversão de sinais e função gt, correção total e
desligamento automático, funciona à bateria e
energia solar. \Unidade\33\24,00
54\Caneta com tinta gel, resistente à água e luz,
grip triangular emborrachado, fluxo de tinta suave
e constante, refil auto-limpante, permitindo que
toda a tinta seja utilizada, sendo: 15 und na cor
ouro e 15 und na cor prata\Unidade\30\6,99
57\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor
azul, haste sextavada em resina termoplástica
transparente com dispositivo de ventilação
lateral, comprimento aproximado de 145 mm,
gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, ponta
metálica e latão com esfera em tungstênio de
encaixe pela parte inferior externa da haste,
não rosqueável. Tinta: corante orgânico e
solvente. \Unidade\6850\0,49
58\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor
preta, haste sextavada em resina termoplástica
transparente com dispositivo de ventilação
lateral, comprimento aproximado de 145 mm,
gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, ponta
metálica e latão com esfera em tungstênio de
encaixe pela parte inferior externa da haste,
não rosqueável. Tinta: corante orgânico e
solvente.\Unidade\3150\0,49
59\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor
vermelha, haste sextavada em resina
termoplástica transparente com dispositivo de
ventilação lateral, comprimento aproximado de
145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de
130,5 mm, ponta metálica e latão com esfera em
tungstênio de encaixe pela parte inferior externa
da haste, não rosqueável. Tinta: corante
orgânico e solvente.  \Unidade\2250\0,49
60\Caneta hidrografica color 850 pilot, ideal para
marcar escrever e desenhar, tinta atóxica, ponta
grossa 4,0mm, tampa antiasfixiante, sendo: 471
na cor azul, 446 na cor preta e 372 na cor
vermelha\Unidade\1289\1,40
61\Caneta hidrografica color 850, embalagem com
12 cores, tinta atóxica, ponta grossa 4.0mm, tinta em
cores vivas, tampa antiasfixiante.\ Unidade\ 30\9,28
62\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com
12 cores, hidrográfica regular. \Unidade\469\2,89

63\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com
24 cores  hidrográfica regular. \Unidade\255\8,25
64\Caneta marca texto, ponta chanfrada para
destacar texto com linha grossa ou sublinhar
com linha fina, grip emborrachado, destaca-se
mesmo em papel de fotocópia e fax, ponta fixa
de alta durabiliade que não afunda quando
pressionada, tinta à base de água sem cheiro,
embalagem: com identificação do produto e
fabricante, sendo: 300 unidades na cor verde,
972 unidades na cor amarela, 84 unidades na
cor rosa e 72 unidades na cor laranja .
\Unidade\1428\1,66
65\Caneta para retroprojetor, ponta média,
sendo: 43 und na cor vermelha e 78 und na cor
preta, 6 und na cor azul. Estojo com 6
unidades.\Unidade\ 127\11,20
66\Caneta para tecido, com excelente fixação a
frio e grande resistência a lavagens, não tóxica,
possui ponta de poliéster, sendo: 18 und na cor
amarelo ouro, 18 und na cor azul celeste, 18
und na cor azul turquesa, 18 und na cor
laranja,18 und na cor marrom, 18 und na cor
preta, 18 und na cor rosa, 18 und na cor verde
folha, 18 und na cor verde musgo, 18 und na
cor vermelho fogo, 18 und na cor vinho, 18 und
na cor violeta     \Unidade\216\7,87
71\Cartolina comum, medindo 500x660mm, 150g/
m2, sendo: 954 fls na cor amarela, 936 fls na
cor azul claro, 886 fls na cor azul escuro, 2242
fls na cor branca, 876 fls na cor laranja, 376 fls
na cor marrom, 976 fls na cor preta, 876 fls na
cor rosa, 926 fls na cor verde claro, 376 fls na
cor verde escuro e 876 fls na cor vermelha.
Pacote com 100 folhas\Pacote\103\25,92
72\Cartolina dupla face, medindo 48cm x 66cm, ambos
os lados coloridos, sendo: 281 fls na cor amarela,
271 fls na cor azul claro, 271 fls na cor azul escuro,
271 fls na cor bege, 271 fls na cor branca, 271 fls na
cor laranja, 271 fls na cor lilás, 271 fls na cor marrom,
271 fls na cor preta, 271 fls na cor rosa, 271 fls na
cor roxa, 271 fls na cor salmão, 271 fls na cor verde
claro, 271 fls na cor verde escuro, 271 fls na cor
vermelha\Unidade\ 4075\0,70
73\Cartolina laminada, 150g, 49 x 59, sendo: 122
fls na cor amarela, 122 fls na cor azul claro, 122
fls na cor azul escuro, 122 fls na cor branca,
122 fls na cor dourada, 122 fls na cor laranja,
122 fls na cor prata, 122 fls na cor rosa, 122 fls
na cor verde claro, 122 fls na cor verde escuro
e 122 fls na cor vermelha\Unidade\1342\0,78
74\Cd-r, mídia óptica gravável, em policarbonato,
capacidade de armazenamento: 700 mb/ 80
minutos, com envelope em papel cartão.
\Unidade\3944\2,31
75\Cd-rw, mídia óptica gravável, em policar-
bonato, capacidade de armazenamento: 700 mb/
80 minutos, com envelope em papel cartão.
\Unidade\201\0,89
76\Clip‘s niquelados tam. 0/0 - 29mm, caixa com
100 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\200\1,44
77\Clips niquelados  para papel, nº 4/0 - 40mm,
caixa com 100 unidades, conforme a norma
1010/20 sae;\Caixa\389\1,21
78\Clips niquelados duplo trançado, nº 02, caixa
com 50 und, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\769\3,26
80\Clips niquelados para papel, nº 3/0 - 36mm,
caixa com 50 unidades, conforme a norma 1010/
20 sae;\Caixa\1437\1,20
81\Clips niquelados para papel, nº 6/0 - 47mm,
caixa com 50 unidades, conforme a norma 1010/
20 sae;\Caixa\1442\1,58
82\Clips niquelados para papel, nº 8/0 - 57mm,
caixa com 50 und, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\255\1,34
83\Clips para papel, nº 2/0 - 32mm, caixa com
100 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1074\1,71
84\Clips para papel, nº 5/0 , caixa com 100
unidades, conforme a norma 1010/20 sae;\

Caixa\50\7,84
85\Cola bastão, plástica, para papel e papelão,
com 10 gr\Unidade\531\2,29
86\Cola branca, acondicionada em embalagem
de 01 kg, rótulo azul. \Unidade\72\9,43
87\Cola branca, com ótimo rendimento, pode ser
usada para colar papel, papelão, madeira e
tecido, fórmula à base de água, lavável, não
tóxica, embalagem com 90gr. \Unidade\1382\1,44
88\Cola branca, embalagem com 01 kg, adesivo
vinílico dispersa em água, de cor branca, odor
característico e média viscosidade, após seco
apresenta película transparente, plastificada, de
alta resistência ao deslocamento, pronto para
uso. \Unidade\171\8,74
89\Cola colorida, caixa com 06 cores (branca,
amarelo ouro, vermelho fogo, azul turquesa,
verde bandeira e preto), não tóxica, possui
exclusivo bico aplicador, embalagem com
23gr.\Caixa\1064\6,48
90\Cola com glitter, possui exclusivo bico
aplicador que facilita a pintura, não é tóxica e
possui brilho intenso, caixa com 06 cores
(vermelho, azul, verde, ouro, prata e cristal),
embalagem com 35gr.\Caixa\40\4,27
92\Cola madeira, não tóxica, não inflamável,
composto por poliacetato de vinila, aditivos,
pigmentos e água, também pode se utilizada para
oclagem de papéis, cartões, papelão, tecidos e
materiais porosos em geral, embalagem com 90
gr. \Unidade\70\2,20
93\Cola para eva e isopor, possui exclusivo bico
aplicador que facilita a aplicação, embalagem
com 35 gr. \Unidade\436\3,18
94\Compasso escolar de metal\Unidade\
160\3,86
95\Conjunto de esquadros, 25cm com
transferidor, composto por 01 esquadro de 60º,
01 esquadro de 45º, 01 transferidor de 180º
inserido no esquadro, com escala, borda
chanfrada com escala. \Unidade\30\7,99
96\Contact, laminado de pvc auto-adesivo,
protegido no verso por papel siliconado, rolo com
25 metros, sendo: 04 rolos com motivos florais,
08 rolos com motivos infantis \Rolo\12\137,00
97\Contact, laminado de pvc auto-adesivo,
protegido no verso por papel siliconado, rolo
com 25 metros, sendo: 04 rolos na cor amarela,
04 rolos na cor azul, 03 rolos na cor branca, 05
rolos na cor laranja, 03 rolos na cor rosa, 04
rolos na cor verde, 04 rolos na cor vermelha\
Rolo\27\98,90
98\Contact, laminado de pvc auto-adesivo,
protegido no verso por papel siliconado, rolo
com 45cmx25m, na cor transparente\Rolo\
62\47,00
99\Corretivo líquido, fórmula a base de água,
sem odor, não tóxico, frasco com 18ml.
\Unidade\652\1,40
100\Diário de classe, mensal, 12 folhas.
\Unidade\24\7,00
101\Dvd-r, gravável virgem para armazenamento
de dados ou gravação de áudio e vídeo. Modelo:
hdvd-r1 armazenamento: 4.7 gb/120 min,
velocidade de gravação 8x, com envelope em
papel cartão. \Unidade\1815\1,40
102\Elástico de borracha, nº 18. Embalagem:
caixa de 25 gr, com identificação do produto e
fabricante;\Caixa\4.450\0,85
103\Envelope carta, papel vergê, na cor branco,
tamanho 114 x 162mm,  com 90g/m2, sem
timbre.\Unidade\600\1,71
104\Envelope para convite, papel color plus, na
cor laranja, tamanho 130 x 190mm, com 80g/
m2.\Unidade\800\0,60
105\Envelope para convite, papel opaline, na cor
branco, tamanho 162 x 229mm, com 90g/m2.
\Unidade\800\0,38
106\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, branco liso, medindo aproximadamente
162 x 229mm com 90g/m2.\Unidade\298\0,80
107\Envelope para correspondência, sem
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timbre, tipo saco, branco liso, medindo
aproximadamente 185 x 248mm com 90g/
m2.\Unidade\398\0,86
108\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, branco liso, medindo aproximadamente
229 x 324mm, com 90g/m2.\Unidade\718\0,91
109\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, branco liso, medindo aproximadamente
265 x 360mm, com 90g/m2.\Unidade\740\0,77
111\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 185 x 248mm, com 80g/
m2.\Unidade\623\2,00
116\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 330 x 230mm, com 80g/
m2.\Unidade\9500\0,35
117\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 405 x 305mm, com 80g/
m2.\Unidade\1000\0,65
129\Esquadro, de corpo de plástico rigído
transparente, graduação em milémetros, grande
resistência, embalagem com 02 esquadros: 01
com ângulos de 45º e 90º e 01 com ângulos de
30º, 60º e 90º\Unidade\46\3,50
131\Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga,
com regulagem da lâmina ao lngo do corpo com
trava tipo parafuso, dimensões de 18 x 105mm,
embalagem individual com identificação do produto
e fabricante. \Unidade\440\0,88
132\Etiqueta auto adesiva branca redonda para
cd\Unidade\300\0,46
134\Etiqueta auto adesiva, tamanho 35 x 75 mm,
branca.\Caixa\241\26,10
135\Etiqueta, auto adesiva formulário contínuo,
107 x 36mm, caixa com 4000 unidades, com 08
etiquetas por folhas, cor branca. \Caixa\27\68,00
136\Fichário universitário com 04 argolas e
lombada 4.0, capa em pvc laminado com motivos
juvenis, com 96 folhas, ferragem niquelada em d,
dorso reforçado, formato: 200mm x
275mm\Unidade\56\12,05
137\Fita adesiva colorida em polipropileno, 12mm
x 10m, sendo: 346 und na cor amarela, 346 und
na cor azul, 26 und na cor branca, 86 und na cor
laranja, 26 und na cor preta, 346 und na cor verde,
346 und na cor vermelha. \Unidade\1522\0,77
138\Fita adesiva dupla face de acetato de
celulose, em rolo medindo aproximadamente 16mm
x 30m. \Unidade\175\2,80
139\Fita adesiva dupla face de acetato de
celulose, em rolo medindo aproximadamente 40mm
x 30m.\Unidade\105\4,41
140\Fita adesiva dupla face de acetato de
celulose, em rolo mendindo aproximadamente
12mmx30m. \Unidade\403\2,47
141\Fita adesiva para empacotamento, de filme
de polipropileno, substrato: filme de polipropileno
biorentado, adesivo: acrílico água, tamanho 48mm
x 50m, sendo: 408 und na cor marrom e 1357 und
na cor transparente \Unidade\1765\3,25
143\Fita adesiva transparente, 19mm x 50 m.obs:
tipo durex\Unidade\555\3,25
144\Fita adesiva transparente, dorso em celofane
e adesivo em resina de borracha natural,
dimensões mínimas de 12 mm x 30m. Embalagem
em rolo, com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\498\0,80
145\Fita adesiva, transparente, dorso em celofane
e adesivo em resina de borracha natural,
dimensões 12 mm x 50 m. Embalagem em rolo
com identificação do produto e fabricante;\
Unidade\173\2,05
146\Fita corretiva, formato anatômico, de fácil
manuseio, com correções limpas e precisas,
corpo translúcido, cobre qualquer tipo de tinta e
palavras ou linha inteira em apenas uma passada,
invisível após fotocópia, correção instântanea que
ermite escrever imediatamente após o uso, fita
com 08 metros de comprimento e 4,2mm de
largura. \Unidade\2274\5,85

147\Fita crepe, adesiva, resistente, 50mm x 50
m. \Unidade\51\6,65
148\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado,
substrato: papel crepado saturado, adesivo: base
borracha e resinas, tamanho 18mm x 45m.
\Unidade\348\3,62
149\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado,
substrato: papel crepado saturado, adesivo: base
borracha e resinas, tamanho 25mm x 45m.
\Unidade\121\2,95
150\Fita crepe, fita adesiva de papel crepado,
substrato: papel crepado saturado, adesivo: base
borracha e resinas, tamanho 19mm x 50
m.\Unidade\342\5,77
151\Fita metalóide, fita decorativa em poliéster
metalizado, 100% poliéster, com 15mm x 50m,
sendo: 53 und na cor azul, 53 und na cor
dourada, 53 und na cor prata, 53 und na cor
verde e 53 und na cor vermelha. \Unidade\
265\2,99
152\Fita para máquina calculadora eletrônica, de
nylon, medindo 13mmx5m\Unidade\36\23,70
153\Fitilho para presente, com 150 metros, sendo:
35 und na cor amarela, 204 und na cor azul, 204
und na cor branca, 45 und na cor dourada, 114
und na cor laranja, 45 und na cor prata, 45 und
na cor preta, 204 und na cor rosa, 47 und na cor
verde e 47 und na cor vermelha \Unidade\990\3,28
154\Folha de cortiça aglomerada, em canudo
medindo 60cm x 45cm x 5mm\Unidade\50\14,72
155\Folha em eva, atóxico, medindo: 600 x 400 x
2mm, sendo: 724 fls na cor amarela, 714 fls na
cor azul claro, 250 fls na cor azul escuro, 244 fls
na cor bege, 724 fls na cor branca, 729 fls na cor
laranja, 244 fls na cor lilás, 724 fls na cor marrom,
454 fls na cor preta, 694 fls na cor rosa, 440 fls
na cor roxa, 685 fls na cor verde claro, 269 fls na
cor verde escuro e 729 fls na cor vermelha\
Unidade\7624\2,12
157\Giz escolar comum, colorido, para aplicação
em quadro negro, atóxico, anti-alérgico,
composiçâo: gesso e água, caixa com 64
unidades\Caixa\80\1,42
158\Gizão de cera, caixa com 12 cores, formato
jumbo: ideal para mãozinhas pequenas, cores
vivas que facilitam o aprendizado, fórmula
resistente a queda. \Unidade\823\2,62
159\Gliter de particulas de poliester metalizados,
possui brilho intenso, resistente a produtos de
base solvente, embalagem com 3,5 gr, sendo:
220 und na cor azul celeste, 220 und na cor azul
royal, 220 und na cor bronze, 220 und na cor
cobre, 220 und na cor limão, 220 und na cor
magenta, 220 und na cor multicor, 220 und na cor
neon ouro, 220 und na cor perolado, 220 und na
cor prata, 220 und na cor preto, 220 und na cor
rosa, 220 und na cor verde, 220 und na cor
vermelha e 220 und na cor violeta, 220 und na
cor amarela  \Unidade\3520\2,11
160\Globo terrestre físico, 30cm de diâmetro,
estrutura constituída por semi arco (régua de
meridiano), base de plástico com a “rosa dos
ventos” em alto relevo, 43cm de altura, escala -
1:42.000.000. \Unidade\4\106,00
161\Globo terrestre político, 30cm de diâmetro,
base de plástico com a “rosa dos ventos” em
alto-relevo, estrutura constituída por um semi arco
(régua de meridiano), 43cm de altura, escala -
1:42.000.000. \Unidade\6\189,95
162\Grampeador de mesa 23/8, de grande
capacidade em aço, apoio da base em resina
termoplástica, base de fechamento de grampo
com posição (grampo fechado) em aço, mola
resistente com retração automática, capacidade
para grampear até 240 folhas de papel 75g/
m2\Unidade\19\46,00
163\Grampeador metálico, pequeno, de mesa,
capacidade mínima para grampear 25 folhas de
papel 75 g/m2, dimensões mínimas 140 x 37 x 50
mm, pintura eletrostática, na cor preta, base para
fechamento do grampo com duas posições
(aberto ou fechado) com acabamento niquelado,

estojo de alojamento dos grampos em chapa de
aço conforme a norma 1010/20 sae, oxidação
preta, faca aço, temperada e resistente, mola,
aço mola pré temperada e resistente. Capacidade
de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos
26/6, apoio da base em pvc. Embalagem:
individual, com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\226\7,62
164\Grampeador para papel, tipo universal,
capacidade para grampear até 13mm de altura,
para uso com qualquer tipo de grampo.\Unidade\
24\50,49
165\Grampo metálico para grampeador 26/6 mm.
Embalagem: 5000 unidades, com identificação do
produto e fabricante; \Caixa\1875\3,60
166\Grampo metálico, para pasta tipo trilho,
macho-fêmea, resistente, totalmente flexível,
80mm, para 200 folhas, pacote com 50
unidades.\Unidade\90\9,60
167\Grampo para grampeador, galvanizados, 23/
8mm. Embalagem: 1000 unidades, com
identificação do produto e fabricante.\Caixa\
44\3,32
168\Grampo para grampeador, galvanizados, 26/
13mm. Embalagem: 1000 unidades, com
identificação do produto e fabricante.\
Caixa\1200\2,15
169\Grampo para grampeador, metálico,  9/14mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do
produto e fabricante.\Caixa\965\2,21
171\Grampo plástico, para pasta tipo trilho,
macho-fêmea, produto injetado em polietileno
preto, resistente, totalmente flexível, 80mm, para
200 folhas, pacote com 50 unidades\Unidade\
2661\6,92
172\Lápis de cor aquarelável, ecolápis de cor
que vira aquarela com uso do pincel, cores vivas,
estojo com 24 unidades. \Unidade\40\31,50
173\Lápis de cor, caixa com 12 cores, corpo e
formato triangular que facilita o manuseio, produto
atóxico, mina macia e fácil de apontar, ótimo poder
de cobertura. \Caixa\905\5,98
174\Lápis de madeira reflorestada, com mina de
argila tratada e grafite moido, número 2 (dois),
formato cilíndrico, comprimento 175mm, cor do
revestimento preto, gravado no corpo a marca
do fabricante. Embalagem: caixa de papel, 144
unidades, com identificação do produto e
fabricante;\Grosa\140\48,50
175\Lapis técnico preto, 6b, ideal para desenhar
e fazer esboços, formato sextavado.
\Unidade\142\2,22
177\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa
dura, cor preta, 100 folhas, dimensões 320 x
220 mm, numerado tipograficamente, papel alta
alvura, 75gr/m2.\Unidade\144\5,80
178\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa
dura, cor preta, 50 folhas, dimensões 320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel alta
alvura, 75gr/m2.\Unidade\60\3,33
179\Livro de matrícula, numerado, 216mm x
320mm, com 100 folhas.\Unidade\12\23,60
180\Livro de protocolo, encadernado com 100
folhas, dimensões de 220x160mm. \Unidade\
503\7,80
181\Mapa fisico da cidade de rio das ostras,
telado e plastificado, com relevo, rios, bacias,
áreas geográficas e as escalas de medidas,
medindo aproximadamente 1,20 x 0,90cm\
Unidade\ 4\39,95
182\Mapa fisico do brasil, plastificado, telado,
medindo aproximadamente 1,20 x 0,90cm, com
moldura em madeira na parte superior e inferior,
moldura superior guarnecida com alça em nylon-
seda, escala: 1:5.000.000. \Unidade\4\42,50
183\Mapa fisico do estado do rio de janeiro,
plastificado, telado, medindo aproximadamente
1,20 x 0,90cm, com moldura em madeia nas
bordas superior e inferior, moldura superior
guarnecida com alça em nylon-seda, escala:
1:400.00. \Unidade\6\41,90
184\Marcador para quadro branco, ponta média



16 Rio das Ostras - de 20 a 26 de Abril de 2012

indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduo,
comprimento mínimo 14 cm, caixa com 12
unidades, com identificação do produto e
fabricante, sendo: 21 caixa na cor azul, 18 caixa
na cor preta, 11 caixa na cor verde, 17 caixa na
cor vermelha.  \Caixa\67\8,80
185\Massa de modelar, não resseca, nem mancha
as mãos, não é oleosa e conserva por muito mais
temo sua flexibilidde, facilitando a modelagem e a
mistura de cores, caixa com 180 gr, com 12 cores
(branco, amarelo pele, amarelo ouro, laranja,
vermelho fogo, vermelho escarlate, azul
turquesa, azul cobalto, verde veronese, verde
musgo, marrom e preto).\Unidade\580\5,50
187\Mini dicionário, prático e fácil de usar, com
layout moderno e atualizado conforme o novo
acordo ortográfico. \Unidade\81\20,52
188\Organizador de mesa triplo (porta lápis, clips
e lembretes) em acrílico.embalagem: individual,
com identificação do produto e fabricante, sendo,
75 und na cor fumê e 23 und na cor azul
translúcido. \Unidade\98\9,10
189\Palito para churrasco, 3,5 x 250mm, pacote
com 100 unidades. \Pacote\122\7,60
190\Palito para sorvete ponta redonda, pacote
com 100 unidades. \Pacote\494\3,25
191\Papel 40 kg, 66 x 96, gramatura 120, pct com
100 folhas, sendo: 72 pct na cor amarela, 72 pct
na cor azul claro, 72 pct na cor azul escuro, 660
pct na cor branca, 72 pct na cor laranja, 72 pct
na cor verde claro, 72 pct na cor verde escuro,
72 pct na cor vermelha\Pacote\1164\6,90
192\Papel alcalino formato a3, gramatura 75g/m2,
tamanho 297x420mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do
produto e fabricante;\Resma\110\25,80
193\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor amarela. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do
produto e fabricante.\Resma\10\19,55
194\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do
produto e fabricante.\Resma\8.953\12,70
195\Papel alcalino formato oficio 02, gramatura
75g/m2, tamanho 216x330mm, cor branca.
Embalagem impermeável com 500 folhas,
identificação do produto e fabricante.\Resma\
6.284\14,75
197\Papel antilope, formato a4, gramatura 180 g/
m2, pacote com 50 folhas, cor branca\Pacote\37\
16,50
198\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente  76 x 102mm bloco com 100
folhas\Unidade\120\2,95
199\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 100 x 75mm, bloco com 100
folhas\Unidade\190\4,62
200\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 38 x 51mm, bloco com 100
folhas\Unidade\260\1,60
201\Papel camurça, gramatura 85 gr, medindo:
40 x 60, sendo: 301 und na cor amarela, 199 und
na cor azul escuro, 167 und na cor azul claro,
157 und na cor bege, 301 und na cor branca, 157
und na cor cinza, 167 und na cor laranja, 167 und
na cor lilas, 301 und na cor marrom, 167 und na
cor preta, 167 und na cor rosa, 120 und roxo,
259 und na cor salmão, 291 und na cor verde
claro, 167 und na cor verde escuro e 179 und
vermelho  \Unidade\3267\0,41
202\Papel canson, formato a4, 140gr, pacote com
20 folhas\Pacote\82\10,90
203\Papel carbono, resistente, excelente
capacidade de reprodução, tamanho a4,
dimensões 210 x 297mm, gramatura aproximada:
22g/m2. Embalagem: 100 unidades, sendo: 11
caixa na cor rosa, 11 caixa na cor roxo, 10 caixa
na cor verde,11 caixa na cor vermelho e 14 caixa
na cor azul. \Caixa\57\70,90
205\Papel cartão fosco, espesso, verso de cor
natural, tamanho: 50 x 66 cm, sendo: 166 fls na

cor amarela, 293 fls na cor azul claro, 181 fls na
cor azul escuro, 683 fls na cor branca, 154 fls na
cor laranja, 303 fls na cor marrom, 166 fls na cor
preta, 166 fls na cor rosa, 171 fls na cor verde
claro, 171 fls na cor verde escuro, 303 na cor
vermelha  \Unidade\2757\0,98
206\Papel cartão laminado, medindo
aproximadamente 50 x 70, 280 gr, sendo: 40 fls
na cor amarela, 40 und na cor azul claro, 40 und
na cor azul escuro, 40 und na cor branca, 40 und
na cor dourada, 40 und na cor laranja, 40 und na
cor prateada, 40 und na cor rosa, 40 und na cor
verde claro, 40 und na cor verde escuro, 40 und
na cor vermelha\Unidade\440\1,83
207\Papel celofane, em folha medindo
aproximadamente 870 x 1030mm, sendo: 409 fls
na cor amarela, 449 fls na cor azul claro, 172 fls
na cor azul escuro, 147 fls na cor bege, 172 fls
na cor branca, 174 fls na cor laranja, 142 fls na
cor preta, 199 fls na cor rosa, 132 fls na cor
roxa, 132 fls na cor transparente, 424 fls na cor
verde claro, 147 fls na cor verde escuro, 424 fls
na cor vermelha\Unidade\3123\0,67
208\Papel color set 110 g/m2, tamanho 48 x 66
cm, com impressão em retogravura, com tinta a
base de álcool, não tóxico, pacote com 10 folhas
de cores sortidas.\Pacote\266\12,98
209\Papel corrugado, papelão ondulado, padrão
kraft natural, tamanho 50 x 80, sendo: 40 fls na
cor amarela, 40 fls na cor azul claro, 172 fls na cor
branca, 30 fls na cor estampados variados, 30 fls
na cor laranja, 40 fls na cor marrom, 40 fls na cor
preta, 30 fls na cor rosa, 182 fls na cor verde
claro, 182 fls na cor vermelha\Unidade\ 786\2,05
210\Papel couche, 180gr, medindo 210 x 297,
pct com 50 folhas\Pacote\156\13,70
211\Papel couche, 230gr, medindo 210 x 297,  pct
com 50 folhas\Pacote\500\15,95
212\Papel creative, pacote contendo 48 folhas
de 8 cores diferentes, formato a4, 120g.
\Pacote\160\8,10
213\Papel crepom, rolo medindo aproximadamente
0,48 x 2,00m, sendo: 502 und na cor amarela,
350 und na cor azul claro, 350 und na cor azul
escuro, 482 und na cor branca, 340 und na cor
laranja, 362 und na cor marrom, 340 und na cor
preto, 350 und na cor rosa, 240 und na cor roxa,
482 und na cor verde claro, 360 und na cor verde
escuro, 502 und na cor vermelha\Unidade\
4660\0,57
215\Papel duplex, 50g, 0,80 x 100, sendo: 60 fls
na cor amarela, 60 fls azul claro, 60 fls na cor
azul escuro, 60 fls na cor bege, 60 fls na cor
branca, 60 fls na cor laranja, 60 fls na cor lilás,
60 fls na cor preta, 60 fls na cor rosa, 60 fls na
cor verde claro, 60 fls na cor verde escuro, 60
fls na cor vermelha\Unidade\720\0,81
217\Papel fotográfico, para impressão de
fotografias, formato a4, resolução de até 1200dpi,
secagem rápida e coating brilhante, medindo 210
x 297mm, 180g, pacote com 50 folhas.
\Pacote\67\65,85
218\Papel glace lustroso, formato 50 x 65cm,
sendo: 123 fls na cor amarela, 113 fls na cor azul
claro, 113 fls na cor azul escuro, 123 fls na cor
branca, 111 fls na cor laranja, 123 fls na cor
marrom, 111 fls na cor preta, 111 fls na cor rosa,
113 fls na cor verde claro, 113 fls na cor verde
escuro, 123 fls na cor vermelha\Unidade\
1277\0,25
219\Papel kraft, natural, 75g, 76 x 112
cm\Unidade\1148\0,70
220\Papel kraft, natural, 80g, 66 x 96cm\
Unidade\150\0,82
221\Papel laminado, de brilho intenso,
proporcionando excelente aspecto visual, com
gramatura 60 gr/m2, tamanho 49 x 59 cm, sendo:
25 und na cor azul, 167 na cor dourada, 25 und
na cor laranja, 25 und na cor marrom, 167 und na
cor prata, 25 und na cor rosa, 167 und na cor
verde claro, 167 und na cor vermelha\Unidade\
768\0,72

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

acabamento com moldura de alumínio natural,
acompanha suporte de apagador em alumínio.
\Unidade\13\63,98
270\Quadro branco, 1,50m x 1,20m, de chapa de
madeira vitrificada branco brilhante 3mm,
acabamento com moldura de alumínio natural,
acompanha suporte de apagador em alumínio.
\Unidade\6\115,56
271\Quadro branco, 2,10m x 1,20m, de chapa de
madeira vitrificada branco brilhante 3mm,
acabamento com moldura de alumínio natural,
acompanha suporte de apagador em alumínio.
\Unidade\14\231,25
272\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno,
composção: chapa de fibra po triplex, cortiça
natural nas duas faces, chapa de fibra de
madeira reflorestada 3mm, moldura em madeira
natural maciça, medindo aproximadamente 2,10
x 1,20m\Unidade\25\185,45
273\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno,
composção: chapa de fibra po triplex, cortiça
natural nas duas faces, chapa de fibra de
madeira reflorestada 3mm, moldura em madeira
natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 0,80cm\Unidade\21\84,55
274\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno,
composção: chapa de fibra po triplex, cortiça
natural nas duas faces, chapa de fibra de
madeira reflorestada 3mm, moldura em madeira
natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 1,20cm\Unidade\38\106,90
275\Reforço transparente auto adesivo,
embalagem com 200 unidades, ideal para proteger
furos de documentos e folhas de fichário,
14,5mm. \Pacote\115\3,08
276\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada
e plastificada, lombada larga, tamanho 1/2 (meio)
ofício, com alavanca de pressão em inox tipo tic
tac, com visor e índice alfabético\Unidade\95\5,45
277\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada
e plastificada, lombada larga, tamanho ofício, com
alavanca de pressão em inox tipo tic tac, com
visor e índice alfabético\Unidade\424\4,85
278\Regua, poliestireno, 30 cm, cristal, com escala
de precisão\Unidade\797\0,72
279\Regua, poliestireno, 50 cm, cristal, com escala
de precisão\Unidade\173\1,32
281\Regua, poliestireno, 80 cm, cristal, com escala
de precisão\Unidade\40\2,75
282\Saco de celofane, tamanho 11 x 22, com
estampas diversas, pacote com 100 und\
Pacote\200\3,05
283\Saco de pipoca, de papel monolúcido,
tamanho 7,5 x 16,5 x 4cm, pacote com 500
unidades\Pacote\107\7,65
284\Saco plástico, tipo envelope, transparente,
com abertura na parte superior, tamanho a4,
dimensões 300 x 230 mm, com 04 furos de
encaixe, 0,15mm de espessura. Embalagem: 100
unidades, com identificação do produto e
fabricante; \Pacote\20\13,53
285\Saco plástico, tipo envelope, transparente,
com abertura na parte superior, tamanho oficio 2,
dimensões 350 x 240 mm, com 04 furos de
encaixe, 0,15mm de espessura. Embalagem: 100
unidades, com identificação do produto e
fabricante; \Pacote\600\14,75
286\Tesoura corte criativo com 05 lâminas
plásticas, altura aproximada: 12,5 cm.
\Unidade\16\30,98
287\Tesoura de aço niquelada, forjada doméstica,
ref. 437/6. \Unidade\165\37,95
288\Tesoura escolar de aço inox, ponta
arredondada\Unidade\878\2,95
293\Tesoura para picotar, utilizada em tecido e
papel, nº 08 1/2, medindo aproximadamente 21cm.
\Unidade\10\13,95
294\Tesoura universal, 17 cm, cor preta.
\Unidade\42\9,12

295\Tinta acrilica brilhante, possui acabamento
brilhante, 37 ml, não havendo necessidade de
aplicação de verniz, sendo: 05 und na cor amarelo
brilhante, 05 und na cor amarelo ouro, 05 und na
cor amarelo pele, 05 und na cor azul celeste, 05
und na cor azul turquesa, 05 und na cor branca,
05 und na cor ceramica, 05 und na cor laranja, 05
und na cor lilas, 05 und na cor marrom, 05 und na
cor preto, 05 und na cor rosa escuro, 05 und na
cor rosa, 05 und na cor verde folha, 05 und na
cor verde musgo, 05 und na cor verde oliva, 05
und na cor vermelho escarlate, 05 und na cor
vermelho fogo, 05 und na cor vinho, 05 und na
cor violeta. \Unidade\100\2,55
296\Tinta acrilica fosca, possui acabamento
fosco, 250 ml, sendo, 10 und na cor amarelo
bebe, 10 und na cor amarelo cadmio, 10 und na
cor amarelo ocre, 10 und na cor amarelo ouro, 10
und na cor amendoa, 10 und na cor areia, 10 und
na cor azul celeste, 10 und na cor azul celureo,
10 und na cor azul country, 10 und na cor azul
hortência, 10 und na cor azul inverno, 10 und na
cor azul mar, 10 und na cor azul petroleo, 10 und
na cor azul piscina, 10 und na cor azul seco, 10
und na cor azul turquesa, 10 und na cor azul
ultramar, 10 und na cor branca, 10 und na cor
camurça queimado, 10 und na cor camurça, 10
und na cor capuccino, 10 und na cor caramelo,
10 und na cor castanho claro, 10 und na cor
ceramica clara, 10 und na cor ceramica, 10 und
na cor cereja, 10 und na cor chocolate, 10 und
na cor cinza lunar, 10 und na cor concreto, 10
und na cor flamingo, 10 und na cor goiaba
queimada, 10 und na cor laranja escuro, 10 und
na cor laranja, 10 und na cor lilás, 10 und na cor
magenta, 10 und na cor marfim, 10 und na cor
marrom escuro, 10 und marrom, 10 und na cor
ocre ouro, 10 und na cor palha, 10 und na cor
preto, 10 und na cor purpura, 10 und na cor romã,
10 und na cor rosa antigo, 10 und na cor rosa
bebe, 10 und na cor rosa cha, 10 und na cor rosa
ciclame, 10 und na cor rosa escuro, 10 und na
cor saara, 10 und na cor salmão, 10 und na cor
terracota, 10 und na cor turquesa, 10 und na cor
verde água, 10 und na cor verde country, 10 und
na cor verde esmeralda, 10 und na cor verde
folha, 10 und na cor verde maçã, 10 und na cor
verde musgo, 10 und na cor verde oliva, 10 und
na cor verde pistache, 10 und na cor verde
primavera, 10 und na cor verde vivo, 10 und na
cor vermelho fogo, 10 und na cor vermelho vivo,
10 und na cor violeta, 10 und na cor amarelo
pele. \Unidade\660\7,45
297\Tinta acripuff, 35 ml, para expansão à calor,
apresenta acabamento em relevo emborrachado,
não tóxica, solúvel em água, pronto para
uso,sendo: 05 und na cor amarelo bebe, 05 und
na cor amarelo cadmio, 05 und na cor amarelo
limão, 05 und na cor amarelo ouro, 05 und na cor
azul bebe, 05 und na cor azul caribe, 05 und na
cor azul celeste, 05 und na cor azul cobalto, 05
und na cor azul turquesa, 05 und na cor branca,
05 und na cor cinza lunar, 05 und na cor laranja,
05 und na cor lilas bebe, 05 und na cor lilas, 05
und na cor magenta, 05 und na cor marfim, 05
und na cor marrom, 05 und na cor pessego, 05
und na cor preta, 05 und na cor rosa bebe, 05
und na cor rosa cha, 05 und na cor rosa, 05 und
na cor siena natural, 05 und na cor verde abacate,
05 und na cor verde bebe, 05 und na cor verde
musgo, 05 und na cor verde pistache, 05 und na
cor vermelho fogo, 05 und na cor vermelho vivo,
05 und na cor violeta cobalto. \Unidade\150\4,20
298\Tinta facial gel glitter, 15gr, produto à base
de água e secagem total, sendo: 07 und na cor
prata, 07 und na cor dourada, 07 und na cor
branca, 07 und na cor laranja, 07 und na cor
preta, 07 und na cor verde, 07 und na cor
vermelha. \Unidade\49\17,85
299\Tinta guache, 500 ml, não tóxica, solúvel em
água, sendo 282 und na cor amarelo canário,
282 und na cor amarelo ouro, 292 und na cor
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azul turquesa, 292 und na cor azul escuro, 292
und na cor branca, 292 und na cor laranja, 292
und na cor marrom, 272 und na cor preta, 292
und na cor rosa, 292 und na cor verde bandeira,
292 und na cor verde folha, 292 und na cor
vermelho fogo. \Unidade\3464\3,75
301\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor azul.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\84\3,32
302\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor preta.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\312\3,32
303\Tinta para carimbo, sem óleo, na cor vermelha.
Embalagem: com 40 ml. Com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\48\3,32
304\Tinta para tecido acqua, 37ml, sendo: 17 und
na cor azul celeste, 17 und na cor neve, 17 und
na cor sol, 17 und na cor verde vivo, 17 und na
cor vermelho. \Unidade\85\4,55
305\Tinta para tecido fluorescente, 37ml, sendo:
17 und na cor amarelo limão, 17 und na cor
amarelo ouro, 17 und na cor azul, 17 und na cor
maravilha, 17 und na cor verde, 17 und na cor
vermelho. \Unidade\102\4,55
306\Tinta para tecido glitter, 37ml, sendo 11 und na
cor amarela, 11 und na cor azul turquesa, 11 und
na cor azul, 11 und na cor cobre, 11 und na cor
cristal, 11 und na cor ouro, 11 und na cor prata, 11
und na cor rose, 11 und na cor verde esmeralda,
11 und na cor verde, 11und na cor vermelha, 11
und na cor violeta. \Unidade\132\5,85
307\Tinta para tecido metalica, 37ml, sendo: 17
und na cor amarelo, 17 und na cor azul inverno,
17 und na cor azul mar, 17 und na cor azul, 17
und na cor branca, 17 und na cor cereja, 17 und
na cor citrico, 17 und na cor ouro, 17 und na cor
fuchisia, 17 und na cor laranja, 17 und na cor
lavanda, 17 und na cor lilás, 17 und na cor
magenta, 17 und na cor marfim, 17 und na cor
marrom, 17 und na cor palha, 17 und na cor prata,
17 und na cor preta, 17 und na cor rosa, 17 und
na cor verde esmeralda, 17 und na cor verde
musgo, 17 und na cor verde oliva, 17 und na cor
verde, 17 und na cor vermelho fogo, 17 und na
cor vermelho, 17 und na cor violeta, 17 und na
cor ouro. \Unidade\459\6,08
308\Tinta para tecido, fosca, 250 ml, à base de
resina acrílica, não tóxica, solúvel em água,
resistente a lavagens, sendo: 52 und na cor
acqua marina, 52 und na cor amarelo bebe, 52
und na cor amarelo cadmio, 52 und na cor amarelo
canario, 52 und na cor amarelo limão, 52 und na
cor amarelo ouro, 52 und na cor amarelo pele, 52
und na cor azul bebe, 52 und na cor azul caribe,
52 und na cor azul celeste, 52 und na cor azul
celureo, 52 und na cor cobalto, 52 und na cor
azul inverno, 52 und na cor azul mar, 52 und na
cor azul marinho, 52 und na cor azul petroleo, 52
und na cor azul turquesa, 52 und na cor azul
ultramar, 52 und na cor branca, 52 und na cor
capuccino, 52 und na cor caramelo, 52 und na
cor cenoura, 52 und na cor cerâmica, 52 und na
cor cinza lunar, 52 und na cor clareador, 52 und
na cor coral, 52 und na cor fuchsia, 52 und na
cor goiaba queimada, 52 und na cor jacarandá,
52 und na cor laranja, 52 und na cor lavanda, 52
und na cor lilás bebe, 52 und na cor lilas, 52 und
na cor magenta, 52 und na cor marfim, 52 und na
cor marrom, 52 und na cor ocre ouro, 52 und na
cor pessego, 52 und na cor preta, 52 und na cor
purpura, 52 und na cor rosa bebe, 52 und na cor
rosa cha, 52 und na cor rosa ciclame, 52 und na
cor rosa escuro, 52 und na cor rosa, 52 und na
cor salmão bebe, 52 und na cor salmão, 52 und
na cor sepia, 52 und na cor siena natural, 52 und
na cor tangerina, 52 und na cor terra queimada,
52 und na cor verde abacate, 52 und na cor
verde bandeira, 52 und na cor verde bebe, 52
und na cor verde folha, 52 und na cor verde
glacial, 52 und na cor verde grama, 52 und na cor
verde maçã, 52 und na cor verde musgo, 52 und
na cor verde oliva, 52 und na cor verde pantano,

52 und na cor verde pinheiro, 52 und na cor verde
pistache, 52 und na cor verde veronese, 52 und
na cor vermelho carmim, 52 und na cor vermelho
escarlate, 52 und na cor vermelho fogo, 52 und
na cor vermelho queimado, 52 und na cor
vermelho tomate, 52 und na cor vermelho vivo,
52 und na cor vinho, 52 und na cor violeta cobalto,
52 und na cor violeta. \Unidade\3796\7,85
309\Tinta plástica, à base de resina de pva,
atóxica, com secagem rápida, com acabamento
fosco aveludado, 250ml, sendo: 21 und na cor
amarelo bebe, 21 und na cor amarelo cadmio, 21
und na cor amarelo gema, 21 und na cor amarelo
limão, 21 und na cor amarelo ocre, 21 und na cor
amarelo ouro, 21 und na cor amarelo pele, 21 und
na cor amendoa, 21 und na cor areia, 21 und na
cor azul celeste, 21 und na cor azul celureo, 21
und na cor azul country, 21 und na cor azul
hortensia, 21 und na cor azul inverno, 21 und na
cor azul mar, 21 und na cor azul petroleo, 21 und
na cor azul piscina, 21 und na cor azul seco, 21
und na cor azul turquesa, 21 und na cor ultramar,
21 und na cor branca, 21 und na cor camurça, 21
und na cor camurça queiamdo, 21 und na cor
capuccino, 21 und na cor castanho claro, 21 und
na cor cerâmica clara, 21 und na cor cerâmica,
21 und na cor cereja, 21 und na cor chocolate,
21 und na cor cinza lunar, 21 und na cor concreto,
21 und na cor flamingo, 21 und na cor goiaba
queimada, 21 und na cor laranja escuro, 21 und
na cor laranja, 21 und na cor lavanda, 21 und na
cor lilás, 21 und na cor magenta, 21 und na cor
marfim, 21 und na cor marrom escuro, 21 und na
cor marrom, 21 und na cor ocre ouro, 21 und na
cor palha, 21 und na cor preta, 21 und na cor
romã, 21 und na cor rosa antigo, 21 und na cor
rosa bebe, 21 und na cor rosa cha, 21 und na cor
rosa ciclame, 21 und na cor rosa escuro, 21 und
na cor saara, 21 und na cor salmão, 21 und na
cor terracota, 21 und na cor turquesa, 21 und na
cor verde água, 21 und na cor verde bandeira,
21 und na cor verde country, 21 und na cor verde
esmeralda, 21 und na cor verde folha, 21 und na
cor verde maçã, 21 und na cor verde musgo, 21
und na cor verde oliva, 21 und na cor verde
pistache, 21 und na cor verde primavera, 21 und
na cor verde vivo, 21 und na cor vermelho
escarlate, 21 und na cor vermelho vivo, 21 und
na cor vermelho, 21 und na cor vinho, 21 und na
cor violeta. \Unidade\1470\7,92
310\Tinta relevo dimensional brilhante, 35ml,
sendo: 10 und na cor amarelo bebe, 10 und na
cor amarelo ouro, 10 und na cor azul bebe, 10
und na cor azul celeste, 10 und na cor azul
turquesa, 10 und na cor branca, 10 und na cor
caramelo, 10 und na cor incolor, 10 und na cor
laranja, 10 und na cor lilas bebe, 10 und na cor
lilas, 10 und na cor marrom, 10 und na cor preto,
10 und na cor rosa bebe, 10 und na cor rosa cha,
10 und na cor rosa fuchisia, 10 und na cor sepia,
10 und na cor turquesa, 10 und na cor verde
abacate, 10 und na cor verde bebe, 10 und na
cor verde maçã, 10 und na cor verde musgo, 10
und na cor vermelho fogo, 10 und na cor violeta
cobalto. \Unidade\240\5,95
311\Tinta relevo dimensional com glitter, 35ml,
sendo: 10 und na cor amarelo, 10 und na cor azul
turquesa, 10 und na cor azul, 10 und na cor
cafezal, 10 und na cor capuccino, 10 und na cor
ceu estrelado, 10 und na cor champagne, 10 und
na cor cobre, 10 und na cor cristal, 10 und na cor
ferrugem, 10 und na cor ouro, 10 und na cor
prata, 10 und na cor rosé, 10 und na verde cítrico,
10 und na cor verde esmeralda, 10 und na cor
verde, 10 und na cor vermelha, 10 und na cor
violeta. \Unidade\180\5,85
312\Tinta relevo dimensional metalica, 35ml,
sendo: 34 und na amarelo, 34 und na cor azul
caribe, 34 und na cor azul inverno, 34 und na cor
azul tropical, 34 und na cor azul, 34 und na cor
baunilha, 34 und na cor branco metalico, 34 und
na cor bronze, 34 und na cor caramelo, 34 und

na cor chocolate, 34 und na cor cobre, 34 und na
cor amarelo solar, 34 und na cor fuchisia, 34 und
na cor laranja, 34 und na cor lilas, 34 und na cor
magenta, 34 und na cor marrom, 34 und na cor
ouro velho, 34 und na cor ouro, 34 und na cor
prata, 34 und na cor preta, 34 und na cor rosa
antigo, 34 und na cor rosa cintilante, 34 und na
cor rosa, 34 und na cor verde folha, 34 und na
cor verde glacial, 34 und na cor verde kiwi, 34
und na cor verde, 34 und na cor vermelho, 34
und na cor violeta. \Unidade\1020\6,15
313\Tnt, tecido não tecido, tecido não texturizado,
1,40 m de largura, rolo com 100 metros, sendo:
15 rolos na cor amarela, 15 rolos na cor azul
claro, 05 rolos na cor azul cobalto, 10 rolos na
cor azul escuro, 06 rolos na cor bege, 15 rolos
na cor branca, 05 rolos na cor dourada, 13 rolos
na cor laranja, 05 rolos na cor marrom, 04 rolos
na cor prata, 09 rolos na cor preta, 09 rolos na
cor rosa, 03 rolos na cor na cor roxa, 15 rolos na
cor verde claro, 10 rolos na cor verde escuro, 15
rolos na cor vermelha\Unidade\154\122,15
314\Transferidor 360º, em
plástico\Unidade\60\2,86
315\Transparência, formato a4, com tarja, 75
microns, resolução de até 1200dpi, secagem
rápida e controle de tinta para evitar infiltrações,
ideal para apresentações em retro-projetor e artes
gráficas, medindo 210x297mm, pacote com 50
folhas\Pacote\10\59,95

COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento
Serviços de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
S u b i t e m / E s p e c i f i c a ç ã o / U n i d a d a d e /
Quantidade/ Valor Unitário (R$):
8\Aplicador de fita adesiva até 50mm.
\Unidade\6\12,74
10\Apontador de lápis, manual, portátil, com 01
lâmina, em material plástico rígido, com deposito.
Embalagem: com identificação do produto e
fabricante;\Unidade\8424\0,39
33\Bola de isopor, medindo 35 mm de
diâmetro\Unidade\300\0,24
34\Bola de isopor, medindo 50 mm de
diâmetro\Unidade\100\0,35
40\Caderno brochurão, 60 folhas, miolo off-set 56 g/
m2, capa off-set 120gr/m2, grampeado com 02
grampos, arame galvanizado 0,55mm.\Unidade\8\2,82
42\Caderno de cartografia, universitário, espiral,
com 48 folhas, capa em cartão duplex 230 g/m2,
folhas internas em papel off-set 63 g/m2, formato:
280 x 205mm\Unidade\10\6,68
43\Caderno de desenho, 48 folhas, espiral, capa
e contra capa em papel cartão duplex 600 g/m2.
\Unidade\60\1,15
49\Caixa organizadora, larga, alta, com tampa,
dimensões: profundidade: 63,5cm, largura:
42,5cm e altura: 30,7cm. \Unidade\5\20,99
55\Caneta esferográfica azul, pontão
5mm\Unidade\180\0,85
56\Caneta esferográfica ponta fina, plástica,
8mm de diam.de 140mm de comp\Unidade\
300\0,58
67\Capa de pvc para encadernação, tamanho
a4, cor preta, embalagem com identificação do
produto e fabricante\Unidade\800\0,19
68\Capa de pvc para encadernação, tamanho a4,
transparente, embalagem com 100 und,  identificação
do produto e fabricante\ Pacote\ 8\24,99
69\Capa de pvc para encadernação, tamanho ofício,
cor preta, embalagem com 100 und, identificação
do produto e fabricante\Pacote\4\25,02
70\Capa de pvc para encadernação, tamanho
ofício, transparente, embalagem com identificação
do produto e fabricante\Unidade\400\0,60
79\Clips niquelados para papel, nº 1 - 31mm, caixa
com 100 und, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\60\1,21
91\Cola instântanea, com frasco rígido, com longo
bico de aplicação, frasco com 05 gr.
\Unidade\42\1,50
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110\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 162 x 229mm com 80g/
m2\Unidade\248\0,07
112\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 229 x 324mm, com 80g/
m2\Unidade\5310\0,15
113\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 245 x 180mm, com 80g/
m2.\Unidade\1500\0,30
114\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 265x360mm, com 80g/
m2\Unidade\4840\0,18
115\Envelope para correspondência, sem timbre,
tipo saco, em papel kraft natural, medindo
aproximadamente 280 x 200mm, gramatura 80g/
m2\Unidade\500\0,10
118\Envelope, ofício, na cor branco, medindo
aproximadamente 114 x 229mm, com 75g/
m2\Unidade\360\0,26
119\Espátula extratora de grampos, em
latão\Unidade\166\0,75
120\Espiral de plástico para encadernação, com
09mm \Unidade\100\0,05
121\Espiral de plástico para encadernação, com
12mm \Unidade\100\0,07
122\Espiral de plástico para encadernação, com
14mm \Unidade\100\0,07
123\Espiral de plástico para encadernação, com
17mm\Unidade\400\0,09
124\Espiral de plástico para encadernação, com
20mm \Unidade\120\0,11
125\Espiral de plástico para encadernação, com
29mm\Unidade\216\0,26
126\Espiral de plástico para encadernação, com
33mm \Unidade\192\0,44
127\Espiral de plástico para encadernação, com
40mm\Unidade\126\0,52
128\Espiral de plástico para encadernação, com
07mm\Unidade\100\0,03
130\Estilete estreito, grande, com lâmina de aço,
com empunhadura anatômica\Unidade\126\0,50
133\Etiqueta auto adesiva, tamanho
33,9cmx101,6mm, fl com 10 unidades\Caixa\1\9,45
142\Fita adesiva transparente, 12mm x 10 m. Obs:
tipo durex\Unidade\138\0,85
156\Furador artesanal, tamanho max, sendo: 02
und no formato de coração, 02 und no formato de
estrela, 02 und no formato de flor, 02 und no
formato de lua. \Unidade\8\5,28
170\Grampo para grampeador, metálico, 23/13mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do
produto e fabricante.\Caixa\18\3,28
176\Lapiseira, 0,7mm, com grip estriado.
\Unidade\30\5,18
186\Mina para lapiseira grafite 0,7mm, com 12
minas\Unidade\40\1,88
196\Papel almaço, pautado, folha dupla branca,
formato 2xa4, pacote com 400 folhas\Pacote\1\25,31
204\Papel carbono, resistente, excelente
capacidade de reprodução, tamanho ofício,
dimensões 220 x 330mm, na cor preta.
Embalagem:  100 unidades, com identificação do
produto e fabricante.\Caixa\3\50,99
214\Papel de seda, 18 g/m2, 48 x 60 cm, tinta a
base de água, não tóxico, sendo: 160 fls na cor
amarela, 160 fls na cor azul claro, 160 fls na cor
azul escuro, 160 fls na cor branca, 140 fls na cor
laranja, 140 fls na cor lilas,160 fls na cor marrom,
160 fls na cor preta, 160 fls na cor rosa, 160 fls
na cor verde claro, 160 fls na cor verde escuro,
160 fls na cor vermelha, 180 fls estampados com
desenhos abstratos\Unidade\2060\0,08
216\Papel fantasia,  sendo: 32 fls na cor azul
claro, 37 fls na cor marrom e 37 fls na cor
vermelha\Unidade\106\0,67
223\Papel manilha, folha medindo aproximadamente
80 m x 100 cm\Unidade\180\0,26
226\Papel monolucido, 80g, kraft ouro,

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

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

11\Sulfadiazina + Alumínio + DDVP – frasco 500
ml\Konig\Caixa\50\37,70
12\Algodão hidrófilo – rolo 500 Gr\Cremer\
Pct\10\17,45

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6404/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de limpeza
(desinfetante, balde plástico, flanela...) para
atender às necessidades do Departamento de
Material e Almoxarifado da Secretaria Municipal
de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal
n º 060/2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/
2002 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores
alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
S u b i t e m / E s p e c i f i c a ç ã o / U n i d a d a d e /
Quantidade/ Valor Unitário (R$):
1\Água sanitária, teor cloro ativo mínimo 2,0 %,
micro filtrada, sem perfume, embalagem em pvc,
capacidade de 1 litro, com identificação do
produto, fabricante e responsável técnico, com
notificação anvisa/ms ;\Frasco\2.504\0,95
2\Alcool 90°, embalagem em pvc, capacidade de
1 litro, com identificação do produto, fabricante e
responsável técnico, com certificado inmetro;\
Frasco\1.623\3,30
3\Alcool em gel, etílico hidratado, 46°, certificado
inmetro, 500g;\Frasco\1.624\4,05
4\Balde plástico, rígido, resistente a impacto, sem
tampa, alça lateral plástica, capacidade 15 litros,
etiqueta de identificação do produto e fabricante;\
Unid\203\6,98
5\Cera liquida, base de cera de carnaúba, incolor,
auto-brilho, perfumada, com notificação anvisa/
ms, frasco plástico 750 ml;\Frasco\1.248\7,51
6\Cesto de lixo cilíndrico, confeccionado em
fórmica, sem tampa, medindo aproximadamente
25x22 cm, etiqueta de identificação do produto e
fabricante;\Unid\73\23,95
8\Copo descartável 200 ml, confeccionado com
resina termoplástica branca, qualidade homogenia,
isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas,
que atenda a norma de qualidade da abnt (nbr
14865/02), acondicionado em embalagem plástica,
com 100 unidades, com identificação do produto e
fabricante;\Pct\8.269\2,85
9\Copo descartável 50 ml, confeccionado com
resina termoplástica branca, qualidade homogenia,
isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas,
que atenda a norma de qualidade da abnt (nbr
14865/02), acondicionado em embalagem plástica,
com 100 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\2.993\1,75
10\Desinfetante, com extrato de pinho, para uso
geral, ação bactericida e germicida, embalagem
em pvc, capacidade de 500 ml, com identificação
do produto, fabricante e responsável técnico,
notificação anvisa/ms. Composição: ingrediente
ativo, conservante, emulsificante, sequestrante,
corretores de ph, solvente, corante e
água;\Frasco\3.544\2,75
11\Desodorante sanitário, pedra formato meia
circunferência, com suporte, acondicionado com
proteção plástica, em caixa, 40 g, com identificação do
produto e fabricante. Composição: paradiclorobenzeno,
essência e corante;\Unid\2.228\1,56
12\Detergente liquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, sequestrante,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante,
perfume e água, embalagem em pvc, capacidade
500 ml com identificação do produto e fabricante,
notificação anvisa/ms;\Frasco\4.473\0,62

13\Detergente líquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, seqüestraste,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante,
perfume e água, embalagem em pvc, capacidade
20 litros com identificação do produto e fabricante,
notificação anvisa/ms;\Galão\16\187,10
18\Filtro coador de café, descartável, nº 103,
caixa com 40 unidades;\Caixa\196\4,35
19\Flanela, limpeza geral, tamanho 30x40 cm, com
acabamento em overlock, etiqueta de identificação
do produto e fabricante;\Unid\1.118\1,55
20\Fósforo, clorato de potássio e aglutinantes,
embalagem com 10 caixas contendo 40 fósforos,
identificação do produto e fabricante;\Pct\626\1,89
21\Limpa vidros, com notificação anvisa/ms, 500
ml;\Frasco\1.060\4,50
22\Lustra moveis brilho seco, aroma lavanda, com
notificação anvisa/ms, 200 ml;\Frasco\946\3,35
25\Pano de copa, 100% algodão, alvejado, com
bordado nas laterais, tamanho mínimo 70 x 40
cm;\Unid\1.175\2,99
26\Papel toalha crepado, interfolhado, branco, 100%
celulose virgem, alta absorção, 2 dobras,
embalagem de 5  fardos de 250fls cada, com
identificação do produto e fabricante;\Pct\8.544\8,96
27\Papel sanitário, folha dupla, branco, neutro,
picotado e gofrado, produzido com 100% celulose
virgem não reciclada, tecnologia microdeco, rolo 0,10
x 30 m, embalagem com 04 unidades, identificação
do produto e fabricante;\Pct\10.934\3,45
28\Pasta para limpeza geral, aplicação a seco.
Composição: sabão de coco, tensoativo aniônico,
carboidrato, quatzo, corante, óleo de eucalipto e
água, embalagem plástica 500 g, identificação do
produto e fabricante;\Pote\304\3,80
29\Rodo em madeira, 40 cm de largura, borracha
dupla, cabo tamanho mínimo 1,50 m, etiqueta com
identificação do produto e fabricante;\Unid\133\7,15
31\Sabão em pó, remoção de manchas em
tecidos, em máquinas de lavanderia, composto
de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato
e carbonato de sódio, carboxilmetilcelulose
sódica, eliminador bactericida de germes, fungos
e vírus, com pigmento azul, perfume e água.
Embalagem: caixa de 500 g, contendo fórmula,
data de fabricação e validade, notificação anvisa/
ms;\Unid\1.400\1,45
33\Sabonete sólido 90 g, retangular, composição:
sais de sódicos de ácidos graxos, hidróxido de
sódio, glicerina, cloreto de sódio, formadeído e
detato tetrasódico, fragrância, água e corante,
biodegradável. Embalagem: individual com
identificação do produto e fabricante, notificação
inmetro;\Unid\1.560\1,22
34\Saco para chão, alvejado, 100% algodão, para
limpeza, tamanho mínimo 66 x 42
cm;\Unid\2.136\2,82
35\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta,
resistente, capacidade 200 litros, embalagem com
05 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\300\12,40
37\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta,
resistente, capacidade 40 litros, embalagem com
10 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\300\7,69
38\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta,
resistente, capacidade 30 litros, embalagem com
10 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\6.104\5,60
39\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta,
resistente, capacidade 15 litros, embalagem com
20 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\1.380\4,75
40\Saponáceo em pó, composição: tensoativo
aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante
e essência. Biodegradável, embalagem plástica
com 300 g, identificação do produto e fabricante,
notificação anvisa/ms;\Unid\360\1,86

41\Vassoura de pêlo sintético, largura mínima de
35 cm, cabo plastificado no mínimo de 1,50 m,
etiqueta de identificação do produto e
fabricante;\Unid\111\9,45
42\Vassoura de piaçava, nº 05, base mínima de
30 cm, envolvida em chapa metálica contendo
identificação do produto e fabricante, cabo mínimo
de 1,50 metros;\Unid\294\8,78

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

AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA

O Departamento de Licitação e Contratos
comunica a quem interessar possa que, a licitação
abaixo não apresentou nenhum interessado, ou
seja, foi DESERTA, na data da sua realização:

· Pregão n° 006/2012-SEMBES (Processo
Administrativo nº 37942/2011-SEMBES),
objetivando a eventual contratação de empresa
para fornecimento de colchão para cama de
solteiro e para berço, visando suprir a demanda
do Abrigo Municipal.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O DELCO comunica aos interessados o
ADIAMENTO das licitações abaixo:

· Pregão para Registro de Preços n° 013/
2012-SEMBES (Processo Administrativo nº 8904/
2012-SEMBES), objetivando a eventual
contratação de empresa para fornecimento de
fraldas infantis e geriátricas para atender as
crianças assistidas nas Creches Sociais,
Programas, usuários idosos e portadores de
necessidades especiais, inicialmente marcado
para o dia 23/04/2012 às 09:00 horas fica ADIADO
para o dia 11/05/2012 às 09:00 horas. (CPL II –
Comissão Permanente de Licitação II)

· Pregão para Registro de Preços n° 014/
2012-SEMBES (Processo Administrativo nº 3766/
2012-SEMBES), objetivando a eventual
contratação de empresa para fornecimento de
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gêneros alimentícios - hortifruti (abacate, abacaxi,
abóbora,...) para atender ao Abrigo Municipal,
Projetos e demais necessidades da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social, inicialmente
marcado para o dia 23/04/2012 às 09:00 horas
fica ADIADO para o dia 11/05/2012 às 09:00 horas.
(CPL I – Comissão Permanente de Licitação I)

· Pregão n° 007/2012-SEMBES (Processo
Administrativo nº 3758/2012-SEMBES), objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de
material de fisioterapia (bola, bóia, tornozeleira...)
para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social, inicialmente marcado
para o dia 23/04/2012 às 10:30 horas fica ADIADO
para o dia 11/05/2012 às 10:30 horas. (CPL II –
Comissão Permanente de Licitação II)

· Concorrência Pública nº 001/2011–SEMAP
(Processo Administrativo nº 25169/2011-SEMAP),
objetivando a contratação de empresa de
engenharia para executar serviços de: operação
e manutenção da estação de tratamento de
chorume com utilização de geobag’s; operação e
manutenção do aterro sanitário de resíduos sólidos
urbanos; coleta, remoção e transporte de resíduos
sólidos domiciliares; coleta, remoção e transporte
de resíduos de serviços de saúde; coleta,
remoção e transporte de volumosos inservíveis
e industriais não perigosos; operação da usina
de beneficiamento de resíduos da construção
civil; tratamento e disposição final de resíduos de
saúde em unidade de tratamento térmico; coleta
de resíduos recicláveis; operação de “ecoponto”,
inicialmente marcada para o dia 16/04/2012 às
09:00 horas fica ADIADA SINE DIE aguardando
decisão 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 06 – CPL I - no dia 08/05/2012 às 10:30
horas, Pregão nº 093/2012 (Processo
Administrativo nº 10308/2012-SEMAD),
objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de workstation, nobreak e monitor,
atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Obras.

· Sala 02 – CPL II - no dia 08/05/2012 às 10:30
horas, Pregão nº 094/2012 (Processo
Administrativo nº 5088/2012-SEMFAZ), objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de
material de consumo (papel alcalino formato A4)
para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Fazenda.

· Sala 06 – CPL I – no dia 08/05/2012 às 14:00
horas, Pregão nº 095/2012 (Processo
Administrativo no 8526/2012-SEMEL), objetivando a
contratação de empresa para organização e
realização da III Copa Rio das Ostras de Futebol
nas Categorias Amador, Veterano e Junior.

· Sala 02 – CPL II - no dia 08/05/2012 às 14:00
horas, Pregão para Registro de Preços nº
046/2012 (Processo Administrativo nº 9922/2012-
SEMOC), objetivando a eventual contratação de
empresa para fornecimento de material de
consumo (apito em metal, tipo flauta prateado)

para uso dos Guardas Municipais no ordenamento
do trânsito.

O Edital poderá ser retirado no DELCO, localizado
na Rua Campo de Albacora, n° 75 – Loteamento
Atlântica – Rio das Ostras/ RJ. Tel: (22) 2771-
6407 / 2771-6404
Email: delco@riodasostras.rj.gov.br - Site:
www.riodasostras.rj.gov.br/pregao

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

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 06 – CPL I – no dia 08/05/2012 às 09:00
horas, Pregão n° 008/2012-SEMBES (Processo
Administrativo nº 37942/2011-SEMBES),
objetivando a eventual contratação de empresa
para fornecimento de colchão para cama de
solteiro e para berço, visando suprir a demanda
do Abrigo Municipal.

· Sala 02 – CPL II – no dia 08/05/2012 às 09:00
horas, Pregão para Registro de Preços n°
016/2012-SEMBES (Processo Administrativo nº
9526/2012-SEMBES), objetivando a contratação
de empresa para fornecimento de kit’s lanches
(gêneros alimentícios acondicionados em sacos
plásticos individuais) para atenderem aos eventos
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. Tel: (22) 2771-
6407 / 2771-6404
Email: delco@riodasostras.rj.gov.br - Site:
www.riodasostras.rj.gov.br/pregao

MARCELO CHEBOR DA COSTA
Secretário Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO Nº 041/2012 – citação editalícia
PROCESSO Nº: 18052/2008
CONTRIBUINTE: Imobiliária Tubal Vilela S/A
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
01.5.180.0152.001/01.5.180.0167.001/
01.5.180.0992.001/01.5.180.1007.001
ASSUNTO: Cadastramento de imóvel em nome
de terceiro
ENDEREÇO: Rua Cel. Antonio A.Pereira, 975,
Centro - Uberlândia – MG - CEP.: 38.400-047

Ilmº.Senhor,

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de
suas atribuições, tendo como base o disposto
em Lei Municipal 508/2000, e diante da
impossibilidade da notificação pessoal CITA a
Imobiliária Tubal Vilela S/A,  identificada como
responsável pelos imóveis situado a Rua das
Sabiás, Qd. 16, lotes 7 e 8, Ala das Arapongas,
Qd. 16, lotes 57 e 58, Residencial Praia Âncora,
Município de Rio das Ostras – RJ, inscrição nº
01 .5 .180 .0152 .001 /01 .5 .180 .0167 .001 /

Secretaria de Fazenda

01.5.180.0992.001/01.5.180.1007.001, para que
tome conhecimento dos termos do processo
administrativo 18052/2008, que trata de pedido
de cadastramento de imóvel do referido imóvel
em nome de terceiro, e manifeste-se sobre as
informações ali contidas, bem como sobre a
posse e propriedade auferida. A manifestação
escrita deve ser apresentada dentro do prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data do
recebimento – sob pena de revelia.

Rio das Ostras, 23 de março de 2012

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES
Secretário Municipal de Fazenda

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores conselheiros integrantes do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso,
convocados para reunião extraordinária, que
será realizada no dia 26 de abril de 2012, às 14h,
no Centro do Idoso – Parque da Cidade, situado
na Rua Três Marias, s/nº, Nova Cidade.
PAUTA:  1- Aprovação do Regimento Interno
             2- Assuntos Gerais.

DOURIAN TEIXEIRA AGEME DE ARAÚJO SOARES
Presidente do Conselho Municipal

dos Direitos do Idoso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores conselheiros integrantes do
Conselho Municipal de Assistência Social,
convocados para reunião ordinária, que será
realizada no dia 24 de abril de 2012, às 15 horas,
na Secretaria de Bem-Estar Social, situada na
Av. Desembargador Ellis Ermydio Figueira, s/n° -
Jardim Campomar.
PAUTA:   1- Prestação de Contas;
               2- Plano de Ação;
              3- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

MARCOS AURÉLIO BARBOSA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras através
da Secretaria Municipal de Planejamento vêm por
meio deste convoca aos Conselheiros do
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento
Participativo Jovem, para participarem da 2ª
Conferência Municipal de Planejamento e
Orçamento Participativo Jovem, que acontecerá
no dia 26 de maio de 2012, no CNEC – Faculdade
Cenecista Rio das Ostras – Rua Renascer da
Terceira Idade, s/nº - Loteamento Jardim
Campomar, quando ocorrerão os trabalhos e
determinações descritos no Regimento Interno
da Conferência.

Rio das Ostras, 19 de abril de 2012

LUCIANO MACÁRIO
Secretária Municipal de Planejamento

Secretaria de Bem-Estar Social

Secretaria de Planejamento
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NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras –
SEMUOB, visando garantir o princípio
constitucional da legitimidade dos Atos
Administrativos, em especial o da Publicidade,
Contraditório, Ampla Defesa e devido  processo
legal administrativo nº 4738/2012 em nome de
Alexandre Ferreira de Oliveira, NOTIFICA o(a)
responsável pela obra situada à Rua Belo
Horizonte, Qd. 13 Lt. 20 – Jardim Bela Vista, Rio
das Ostras, imóvel com inscrição municipal nº
01.4.154.0212.001 e cadastrado em nome de
Carlos Eugênio de Alvarenga Cintra, a
providenciar a regularização da construção nos
termos da Notificação nº 11447,  no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a partir desta
publicação, sob pena de autuação e aplicação
de multa, sem prejuízo das adoções das medidas
cabíveis visando apurar crime de desobediência,
e as penalidades previstas nos termos da Lei
Municipal nº 208/1996, em seu artigo 177-C.

Rio das Ostras, 12 de abril de 2012

WAYNER FAJARDO GASPARELLO
Secretário de Urbanismo e Obras

EDITAL SECT N.° 12/2012 - ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
VISANDO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS

DOS CURSOS OFERECIDOS PELO
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL – 9ª FASE/2012

A Secretaria Municipal de Ciência e
Tecnologia – SECT – do Município de Rio das
Ostras torna público que estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo visando ao
preenchimento de 140 (cento e quarenta) vagas
para Curso de Qualificação Profissional, distribuídas
nos cursos: Gerência de Loja e Técnicas de
Vendas e Negociação, conforme o Anexo I.

1 – DOS CURSOS
- Gerência de Loja – Controlar as atividades de
uma loja de comércio, determinando as
necessidades de estoques, acompanhando e
orientando os serviços de vendas de acordo com
a política estabelecida, para assegurar o eficiente
atendimento à clientela e zelar pelos interesses
do estabelecimento.
- Técnicas de Venda e Negociação – Os
trabalhadores deste grupo de base vendem e
apresentam mercadorias em estabelecimentos de
comércio atacadista ou varejista. Suas funções
consistem em: vender mercadorias em
estabelecimentos de comércio atacadista e
varejista ou a grandes consumidores.

2 – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderá participar do Processo Seletivo de que
trata o presente Edital o candidato que preencha
os seguintes requisitos:
a) residir em Rio das Ostras;
b) ter  no mínimo 17 (dezessete) anos completos;
c) ter a escolaridade exigida

3 – DO PROCESSO SELETIVO
O Processo seletivo de que trata o presente Edital
constitui-se das seguintes etapas:
a) Inscrições;
b) Matrícula.

3.1 – DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS

Secretaria de Urbanismo e Obras

Secretaria de Ciência e Tecnologia

O candidato deverá preencher o “Formulário
Padrão”, por uma única vez, com o seu nome
completo, dados dos documentos pessoais,
endereço em que reside e o nível de sua
escolaridade, email e telefone. Após o
preenchimento do “Formulário Padrão”, será
gerado um “Comprovante de Inscrição”, contendo
os dados preenchidos pelo candidato.
O “Formulário Padrão” deverá ser impresso, para
utilização futura, podendo ser acessado
posteriormente pelo candidato na página
www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao.
O candidato poderá realizar sua inscrição nos
computadores com acesso à internet
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Rio
das Ostras nos seguintes locais:
a) Centro Municipal de Inclusão Digital de
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia,
s/n.°, Cantagalo, das 09h às 17h;
b) Centro Municipal de Inclusão Digital do
Operário, localizado no Estádio Municipal Julieta
Carvalho, Rua Francisco Ivanilson Guimarães de
Barros, s/n.º, Operário, das 09h às 17h;
c) Centro Municipal de Qualificação
Profissional, localizado na Rua do Engenheiro,
quadra F, Lote 9C, Zona Especial de Negócios –
ZEN, das 09 às 17h;
d) Secretaria Municipal de Ciência e
Tecnologia, localizada na Praça Prefeito Cláudio
Ribeiro, s/n.º, Extensão do Bosque, das 9h às 17h.
As inscrições poderão ser realizadas das 09
(nove) horas do dia 20 de Abril de 2012 até às
17h (dezessete) do dia 03 de Maio de 2012,
mediante preenchimento de “Formulário Padrão”,
disponível no site www.riodasostras.rj.gov.br/
qualificacao.

3.2 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE
CLASSIFICAÇÃO
Os inscritos nesta fase do Programa Municipal
de Qualificação Profissional – PMQP – serão
considerados CLASSIFICADOS ou PERTEN-
CENTES AO CADASTRO DE RESERVA.
Entende-se como CLASSIFICADOS todos os que
tiverem as suas inscrições realizadas dentro do
número de vagas disponibilizadas para cada curso.
Entende-se como PERTENCENTES AO
CADASTRO DE RESERVA, todos os que tiverem
as suas inscrições realizadas em até 50 %
(cinquenta por cento) além do número de vagas
disponibilizadas para cada curso.
A fim de definir a colocação do candidato entre
os inscritos neste processo seletivo, será utilizado
o critério de ordem de inscrição.

3.3 – DA MATRÍCULA
Logo após efetivar a inscrição, o candidato
inscrito via internet, dentro do número de vagas
disponíveis, deverá realizar sua matrícula no
Protocolo da Secretaria Municipal de
Ciência e Tecnologia, localizado na Praça
Prefeito Cláudio Ribeiro, s/n.° – Extensão do
Bosque – sendo do dia 24 de Abril de 2012 até
o dia 03 de Maio de 2012, apresentando cópia
dos seguintes documentos:
1. Comprovante de conclusão da escolaridade
mínima exigida para o curso;
3. Carteira de Identidade;
4. CPF; e
5. Comprovante de residência (preferencialmente
conta de água, luz ou telefone) no nome do
candidato ou dos responsáveis legais.
Os candidatos que não comparecerem no primeiro
dia de aula, deixando de justificar sua ausência
ou não sendo a mesma aceita, serão excluídos e
terão suas vagas disponibilizadas aos candidatos
do Cadastro de Reserva.
As fotocópias dos documentos deverão estar
nítidas, podendo a Secretaria Municipal de Ciência
e Tecnologia solicitar ao candidato a apresentação
dos documentos originais, para fins de auten-
ticação.

4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
não se responsabiliza por solicitações de
inscrições não recebidas por qualquer motivo,
seja de ordem técnica dos equipamentos, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados por
procedimento indevido dos usuários.
Em caso de abandono o aluno perderá direito
de participar dos processos seletivos realizados
por esta Secretaria por 1 (um) ano.
O inscrito perderá o direito à vaga nos casos
em que:
1. Não comprovar que reside em Rio das Ostras;
2. Apresentar documento falso;
3. Praticar qualquer procedimento contrário à
legislação em vigor relativa ao Programa Municipal
de Qualificação Profissional.
A eliminação será efetivada mesmo que a
constatação da irregularidade ou da utilização
de expediente ilícito ocorra após o término do
processo de ingresso do candidato.
A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
divulgará, sempre que necessárias normas
complementares ao presente Edital.

Rio das Ostras, 18 de Abril de 2012

JOHN WESLEY DE SOUZA
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia

EDITAL SECT N.º 12/2012

ANEXO I

CURSOS|CH|PRÉ-REQUISITO|VAGAS|LOCAIS DE
REALIZAÇÃO DO CURSO|HORÁRIO DE AULA|DIA
1|Gerência de Loja |24|Ensino Fundamental |35|E.
M. Francisco de Assis|18 às 22h|2ª a 6ª
2|Técnicas de Vendas e Negociação|24|Ensino
Fundamental |35|E. M. Francisco de Assis|18
às 22h|2ª a 6ª
3|Gerência de Loja |24|Ensino Fundamental |35|E.
M. Maria Teixeira|18 às 22h|2ª a 6ª
4|Técnicas de Vendas e Negociação|24|Ensino
Fundamental |35|E. M. Maria Teixeira|18 às
22h|2ª a 6ª

TABELA DE PRAZOS

ETAPA|DATA|HORÁRIO|MEIO/LOCAL

Inscrição |20/04/12 a 03/05/12|das 9h do dia
20/04/12 às 17h do dia 03/05/
12|www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao
|Centro Municipal de Inclusão Digital de
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia,
s/n.°, Cantagalo, das 09h às 17h;
Centro Municipal de Inclusão Digital,
localizado no Estádio Municipal Julieta Carvalho,
Rua Francisco Ivanilson Guimarães de Barros, s/
n.º, Operário, das 8h às 17h;
Centro Municipal de Qualificação Profissional,
localizado na Rua do Engenheiro, quadra F, Lote
9C, Zona Especial de Negócios – ZEN
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia,
localizada na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/n.º,
Extensão do Bosque, das 8h às 17h.

Apresentação de Documentos e
Matrícula|24/04/12 a 03/05/12|das 08h do dia
24/04/12 às 17h do dia 03/05/12|Secretaria
Municipal de Ciência e Tecnologia, localizada
na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/n.º, Extensão
do Bosque, que possui horário de expediente
das 8h às 17h.

Início das Aulas |07/05/2012|_____|E. M.
Francisco de Assis – Bairro Liberdade
E. M. Maria Teixeira – Bairro Jardim Campomar
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Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a empresa RV PEREIRA COMERCIO DE
MARMORE E GRANITO ME, a LICENÇA DE
OPERAÇÃO - LO Nº RO-0022, com validade até
13 de abril de 2017, e autoriza a mesma a realizar
comercio varejista de material de construção em
geral, serviços de montagem, corte, manutenção,
acabamento e reparação de peças de mármore,
ardósia, granito e etc. na Av. A, s/nº Quadra 16,
Lote 323 – Loteamento Village Rio das Ostras,
município de Rio das Ostras. (Processo SEMAP
Nº 07440/2011)

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a PRADO E PRADO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - LAS Nº RO-
0125 com validade até 12 de abril de 2017, e
autoriza a mesma a realizar construção de
edificação mista, na Rua Rio de Janeiro, Lotes
01, – Loteamento Extensão do Bosque, município
de Rio das Ostras (Processo SEMAP Nº 04356/
2012).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a VALMAC SERVIÇOS EQUIPAMENTO
PETROLEO LTDA, a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) - LAS Nº RO-0126 com
validade até 12 de abril de 2017, e autoriza a
mesma a realizar atividade de corte e aterro para
nivelamento de greide, na Rodovia Amaral Peixoto,
Lotes 71 a 81 (menos o 73) e 105 a 110 da Quadra
C, – Loteamento Imperial, município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 35880/2011).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a JOÃO RICARDO BABO DE MENDONÇA, a
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) -
LAS Nº RO-0127, com validade até 12 de abril de
2017, e autoriza a mesma a realizar construção
de grupamento residencial unifamiliar, na Rua
Eduardo Pio Duarte Silva, Lote 14, Quadra 09 –
Loteamento Terra Firme, município de Rio das
Ostras (Processo SEMAP Nº 3563/2012).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a JOSENETE GONÇALVES CORREA, a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - LAS Nº RO-
0128, com validade até 12 de fevereiro de 2017,
e autoriza a mesma a realizar construção de
unidade residencial, Rua Vinícius de Moraes, Lote
46, Quadra 27 – Loteamento Jardim Campomar,
município de Rio das Ostras (Processo SEMAP
Nº 9583/2012).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a SIDNEY MARQUES DE PAULA, a LICENÇA

AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - LAS Nº
RO-0129, com validade até 12 de abril de 2017, e
autoriza a mesma a realizar construção de
grupamento de uso misto, na Av. Governador
Roberto Silveira, Lote 09, Quadra B-06 –
Loteamento Costazul, município de Rio das Ostras
(Processo SEMAP Nº 38224/2011).

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca, torna público que concedeu
a  CARLOS CHAGAS DE OLIVEIRA, a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - LAS Nº
RO-0130, com validade até 12 de abril de 2017, e
autoriza a mesma a realizar construção de
grupamento de uso misto, na Estrada da Califórnia,
Lote 04, Quadra 7 – Loteamento Atlântica,
município de Rio das Ostras (Processo SEMAP
Nº 32722/2011).

RESOLUÇÃO CMMA N.º 006,
DE 18 DE ABRIL DE 2012.

Dispõe sobre a criação da Câmara Técnica
Temática Gestão de Resíduos Sólidos, e suas
respectivas atribuições.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Rio das Ostras – CMMA, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidas pelo Inciso X,
do Artigo 2º, da Lei Municipal n.º 335/1998; e pelo
Inciso X, do Artigo 17, da Lei Municipal n.º 005/
2008, que institui o Código de Meio Ambiente do
Município de Rio das Ostras;

Considerando a Resolução CMMA n.° 002/2010, que
dispõe da criação de Câmaras Técnicas Temáticas;
Considerando a importância do tema “Gestão
de Resíduos Sólidos” para a consolidação da
implantação da Política Municipal de Meio Ambiente;

R E S O L V E:

Art. 1º - Instituir a Câmara Técnica Gestão de
Resíduos Sólidos – CT Gestão de Resíduos Sólidos.

Art. 2º - Estabelecer que a CT Gestão de Resíduos
Sólidos  tem por finalidade auxiliar os membros do
Conselho Municipal de Meio Ambiente em assuntos
referentes ao Plano Municipal de Gestão Integrada
de  Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10).
Parágrafo Único. A CT Gestão de Resíduos Sólidos
terá a duração de 06 (seis meses), podendo ser
prorrogada a critério do Plenário do Conselho.

Art. 3° - Competirá a CT Gestão de Resíduos
Sólidos propor procedimentos, levantar
indicadores, sistematizar experiências e práticas,
elaborar propostas; enfim, colocar em discussão
toda e qualquer ação referente ao Plano Municipal
de Gestão Integrada de  Resíduos Sólidos.

Art. 4º - Estabelecer que à CT Gestão de Resíduos
Sólidos  poderá ser integrada, além dos
representantes das entidades participantes do
CMMA, por personalidades, e/ou outros
organismos, indicadas pelos Conselheiros, que
atendam o requisito de possuir formação técnica
ou notório saber nos assuntos em questão, ou
em assuntos correlacionados, de acordo com os
objetivos fins das instituições representadas.
§ 1º - Poderão participar das reuniões da CT Gestão
de Resíduos Sólidos, por iniciativa da própria
Câmara, convidados sem direito a voto, que possam
contribuir para a discussão de temas em pauta.
§ 2º - A CT Gestão de Resíduos Sólidos poderá
criar comissões ou grupos de trabalho
específicos, com prazo determinado, para
estudar, propor, detalhar e analisar assuntos
pertinentes à Câmara.
§ 3º - As reuniões ordinárias da CT Gestão de

Resíduos Sólidos terão o seu calendário fixado
quando de sua instalação.
§ 4º - As reuniões ordinárias e extraordinárias
serão convocadas pelo Coordenador da CT
Gestão de Resíduos Sólidos.

Art. 5º - As matérias apresentadas para
apreciação da Câmara serão discutidas
procurando o consenso entre seus integrantes,
sendo que, não obtido o consenso, será
considerada aprovada a proposição que obtiver
a maioria simples dos votos dos presentes.
Parágrafo Único. Após cada reunião, deverá
ser lavrada ata pelo relator, com o resumo dos
debates e as propostas submetidas à discussão
e aprovação, registrando-se o número de votos
obtidos em cada uma, se for o caso.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio das Ostras, 18 de abril de 2012.

IVAN NOÉ FREITAS ANTUNES
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando a Lei nº 1095/2006;
Considerando o Decreto nº 169/2007,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO vem tornar público o
Edital de Convocação para o Programa de
Melhoria da Informação Turística  - Facilitadores
do Turismo, para preenchimento de 55 vagas,
sendo 15 para completar a turma atual e 40 para
uma nova turma, na forma a seguir:

Período de inscrição: 02 a 31/05/2012

Local: Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio de Rio das Ostras

Horário: de 8 às 17h

Período de seleção: 11 a 15/06/2012

Documentação exigida: RG e CPF (para os
ambulantes também será exigido o cartão de
cadastramento e o carnê de pagamento em dia e
para os pescadores, a carteira de identificação).

As vagas serão disponibilizadas conforme a Lei.

Rio das Ostras, 20 de abril de 2012.

ELVIS PEREIRA MINGUTA
Secretário Municipal de Turismo,

Indústria e Comércio

Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 085/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SOLICITANTE: OstrasPrev
PARTES: OstrasPrev (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Rio das Ostras) e PJota
Center Comercial Ltda.
OBJETO: Aquisição de materiais permanente para
atender as necessidades do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 3.529,00; R$ 299,40 e R$
999,00
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 449052.33.00;
449052.06.00 e 449052.12.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente do OstrasPrev

APOSTILA DE  REFIXAÇÃO DE PROVENTOS

O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas
atribuições legais, e em face do processo
administrativo nº 095/2012 do OSTRASPREV,
refixa com validade a partir de 18 de setembro de
2008, os proventos iniciais referente à
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA do servidor José
Vicente de Souza, aposentadoria concedida
através da portaria nº 928/2008 do Chefe do Poder
Executivo, no valor de R$ 806,61 (oitocentos e
seis reais e sessenta e um centavos).

Rio das Ostras, 19 de abril de 2012.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente do OstrasPrev

ATA Nº 002/2012
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA
PELO SR. PRESIDENTE DO OSTRASPREV

COM O CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2012 (dois
mil e doze), às 17h15min (dezessete horas e
quinze minutos), na sala de reunião do OstrasPrev
– Rio das Ostras Previdência, atendendo a
convocação do Exmo Sr. Presidente no Jornal
Oficial nº 572, de 23 a 29 de março de 2012, foi
realizada a Reunião Extraordinária com o Conselho
Municipal de Previdência, estando presentes: Sr.
Mario Alves Baião Filho (Presidente do OstrasPrev)
Solange Lopes Peçanha Manhães (Vice-
Presidente), Marco Antônio Miranda Ferreira
(Diretor Geral de Previdência), Sr. Leonardo
Vasconcelos Rosa (Gestor Financeiro), os
Conselheiros de Previdência: Neves Marina Cabral
Cunha (Presidente), Vivian da Silva (Secretária),
Adriana Machado Maia e Elvis Gomes Miranda,
com a seguinte ordem do dia: 1) Plano de
Investimentos; 2) Resultado da Perícia Médica 2010/
2011; 3) SIPREV; 4) Contingenciamento e
Suplementação com utilização da Reserva
Administrativa e 5) Assuntos Gerais. O Sr.
Presidente iniciou a reunião comunicando que o
Relatório Anual de Gestão 2011 foi elaborado com
a colaboração dos servidores do OstrasPrev e
encaminhado para os Conselhos de Previdência e
Fiscal, Câmara Municipal, Prefeito e SEMACI. 1)
Sobre Plano de Investimentos informou que busca
consolidar os bancos escolhidos como passíveis
de investimentos. O Gestor Financeiro Leonardo
informou que no período de janeiro a março deste
ano, os investimentos do OstrasPrev obtiveram
um ótimo resultado em relação à meta atuarial,
onde atingiu a metade da meta atuarial, sem a
necessidade de realizar mudanças significativas
nos investimentos atuais. O Presidente
complementou dando mais detalhes sobre as
propostas de FIP’s que foram oferecidos pelo BB
Investimentos. Fundos estruturados, muito bem
apresentados, porém desnecessários mediante o
cenário atual do bom desempenho de nossas

PORTARIA Nº 014/2012

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

RESOLVE:

Art. 1º - DIVULGAR a relação dos beneficiários
do Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural,
aprovado pela LEI Nº 1208/2007 DE 23/11/2007:

CORAL ACAUÃ
1 - ELISA RIBEIRO LIMA
      RESPONSÁVEL: MÁRCIA ROCHA RIBEIRO
2 - NATÁLIA MACHADO
3 - KARINA MARIA LISBOA
      RESPONSÁVEL: JOÃO WALTER RUBIN

INSTRUMENTAL CURUMIM
1 – LUCAS COSTA SOUZA
2 – GABRIELA GOMES GONÇALVES
       RESPONSÁVEL: ANGELA MARIA GOMES
3 – JOSÉ GUSTAVO GOMES GONÇALVES
      RESPONSÁVEL: ANGELA MARIA GOMES
4 – JOÃO CAETANO
      RESPONSÁVEL: FABIOLA HELENA COELHO SOARES

INSTRUMENTAL VIOLINOS
1 – HELCIO DE LIMA MARONI

Publique-se. Cumpra-se.

Rio das Ostras,20 de abril  de 2012.

SELMA ALVES DA ROCHA
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

PORTARIA Nº 015/2012

Enquadramento de Servidores na Progressão
Vertical – Lei Complementar nº 033/2011

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RIO DAS
OSTRAS DE CULTURA, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais,conforme o
Processo Administrativo nº 341/2011,

Considerando o disposto no Art. 12, da Lei
Complementar nº 033 /2011, que institui o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
servidores públicos do quadro permanente da
Fundação Rio das Ostras de Cultura, o qual define
critérios para a progressão vertical:
Considerando que as progressões 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 progressão vertical
respectiva ao cargo efetivo ocupado na Fundação
de Rio das Ostras de Cultura, a servidora Maria
Helena Lopes da Fonseca, matricula nº058,
Técnico em Contabilidade para Nível 4, a contar
de 12 de março de 2012.

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

Gabinete da Presidente, 20 de abril de 2012.

SELMA ALVES DA ROCHA
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

Administração Vinculada

FUNDAÇÃO RIO DAS

OSTRAS DE CULTURA

PORTARIA N° 09/2012

Substituição de membro da Comissão de
Avaliação de Bens Patrimoniais

O PRESIDENTE DO OSTRASPREV – RIO DAS
OSTRAS PREVIDÊNCIA, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - SUBSTITUIR a ex-servidora JAQUELINE
SOUZA DO NASCIMENTO, mat. 038, pelo servidor
RUBEN INACIO MENDES JUNIOR, mat. 054, como
membro titular da Comissão de Avaliação de Bens
Patrimoniais, nomeada na Portaria nº 021/2011,
tendo em vista que a servidora supracitada foi
exonerada pela Portaria nº 08/2012.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, surtindo efeitos a contar de 09/
04/2012, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Presidente, 12 de abril de 2012

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente do OstrasPrev

EXTRATO DE EMPENHO

NOTAS DE EMPENHO N°: 158/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 058/2012
CARTA CONVITE Nº 002/2012
SOLICITANTE: OstrasPrev
PARTES: OstrasPrev (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Rio das Ostras) e L. C.
Barbosa & Cia Ltda-ME
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de cartuchos e toners para atender
as necessidades do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 5.219,95
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 339030.17.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 22, inciso III da
Lei 8.666/93.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente do OstrasPrev

EXTRATOS DE EMPENHOS

NOTAS DE EMPENHO N°: 159/2012 e 160/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 058/2012
CARTA CONVITE Nº 002/2012
SOLICITANTE: OstrasPrev
PARTES: OstrasPrev (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Rio das Ostras) e Laila
P. Macabu Papelaria ME
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de cartuchos, pilhas recarregáveis
e carregador para pilhas, para atender as
necessidades do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 2.098,65
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 339030.17.00
e 339030.99.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 22, inciso III da
Lei 8.666/93.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente do OstrasPrev

EXTRATOS DE EMPENHOS

NOTAS DE EMPENHO N°: 161/2012; 162/2012 e
163/2012

Administração Vinculada

RIO DAS OSTRAS
PREVIDÊNCIA
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aplicações financeiras, as quais estão
conquistando boa performance em relação à meta
atuarial, sendo desnecessário realocar recursos
em posições de maior risco. O Gestor Financeiro
informou que apesar dos resultados favoráveis
neste primeiro trimestre, o OstrasPrev continua
avaliando novas oportunidades de investimentos
disponíveis no mercado, tais como: FIDIC,
MULTIMERCADO e FIP’s, desde que atendam os
parâmetros de segurança, rentabilidade, solvência
e liquidez. A Presidente do Conselho questionou
se há limites para aplicações em mais de um banco.
O Gestor Financeiro esclareceu que podemos
investir em qualquer banco, porém como ficou
sugerido pelo conselho na última reunião, fica
definido que as aplicações financeiras se
efetuarão nas seis principais instituições
financeiras relacionadas na “classificação por
patrimônio líquido” do BACEN (setembro/2011) –
Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil,
Bradesco, CEF e HSBC. Essas instituições
deverão, obrigatoriamente, estar na função de
administradores dos fundos de investimentos, sem
prejuízo das demais funções (gestão e custódia,
dentre outras), lembrando que a aptidão não implica
obrigatoriedade, ou seja, só haverá realocação
dos investimentos dos bancos públicos em bancos
privados mediante oportunidades consistentes
para a conquista da meta atuarial. Como foi apenas
sugerido na última reunião, o Presidente propõe
aos conselheiros a aprovação das seis instituições
financeira. Os conselheiros aprovaram, por
unanimidade. 2) No que tange ao resultado da
Perícia 2010/2011, o Presidente informou que houve
uma redução positiva e significativa no número de
auxílio doença, apesar do aumento do número de
servidores no município, comunicou ainda que a
meta esse ano é começar a realizar as
reavaliações dos aposentados por invalidez.
Informou que os médicos que compõem a junta
médica reivindicaram uma melhoria no valor pago
por perícia realizada. O Presidente do OstrasPrev
apresentou a seguinte proposta: valor de R$ 50,00
por perícia, por médico, e pagamento mensal
mínimo de 05 perícias. Os conselheiros aprovaram
a proposta a ser apresentada à junta médica, que
se aceito, será proposta alteração na Lei nº 1422/
2010, que instituiu a gratificação, e posteriormente
foi alterada pela Lei nº 1508/2011, definindo
pagamento por perícia realizada e não mais
gratificação por conjunto de perícias. 3) O
Presidente comunicou sobre a visita da técnicos
do SIPREV no dia 12 de abril e falou da utilidade da
ferramenta, que será apresentada a Secretaria
de Administração e a Secretaria de Auditoria e
Controle Interno como prévia do projeto para o
uso do SIPREV no Município, que será obrigatório,
a partir de Decreto Presidencial a ser publicado
em breve. 4) Informou que a Taxa de Administração
foi reduzida para 1% (um por cento) pela Lei nº
1614/2011, que alterou o caput do art. 60 da Lei nº
957/2005, com a finalidade de utilizar a reserva
administrativa, que ao decorrer dos anos foi se
acumulando e que hoje atinge o valor de,
aproximadamente, R$ 1.600.000,00. Com a
redução da Taxa de Administração, será
necessário usar a reserva administrativa. Mas essa
é uma situação temporária, informa que para o
próximo ano já será proposto que a Taxa de
Administração volte ao normal, ou seja, 2% (dois
por cento). Os conselheiros aprovaram a reserva
administrativa, demonstrada nos balanços de
2011, bem como sua utilização para o exercício de
2012, alertando que a elevação da Taxa de
Administração para 2% deverá ser proposta ainda
esse ano, para que entre em vigor em 01 de janeiro
de 2013. E, nada mais havendo a ser tratado, eu,
Jofa Jéssica M P Mourier, mat. 048, lavrei a presente
ata, rubricada por mim e assinada por todos os
demais presentes. Esta ata, digitada e impressa
eletronicamente, apenas em seus anversos,
compõe o “Livro de Atas de Reuniões da Diretoria

Executiva, Conselho Fiscal do OstrasPrev e
Conselho Municipal de Previdência”.

OSTRASPREV
Mário Alves Baião Filho – Mat. 053
Solange Lopes P. Manhães – Mat. 025
Marco Antonio M. Ferreira – Mat. 012
Leonardo Vasconcelos Rosa – Mat. 027

CONSELHEIROS DE PREVIDÊNCIA
Neves Marina Cabral Cunha (Presidente)
Vivian da Silva (Secretária)
Adriana Machado Maia
Elvis Gomes Miranda

INDICAÇÃO Nº.022/2012

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 instalado Guard-Rails,
na rotatória no trevo de Rio das Ostras

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma reivindicação justa e necessária,
pois a instalação dos mesmos irá evitar em caso
de acidentes que o veículo invada a pista
contrária, causando assim acidente de
proporções mais graves. Maiores informações
em Plenário.

Sala das Sessões,  03 de fevereiro  de 2012

ALCEMIR JÓIA
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 029/2012

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.
Prefeito Municipal, que seja feito a pavimentação
asfáltica com drenagem pluvial, colocação de
rede de água, rede coletora de esgoto e meio-fio
na Avenida 1 - Rua 1, Balneário das Garças.

JUSTIFICATIVA

Tal medida visa atender a reivindicação dos
usuários e moradores proporcionando maior
conforto e melhorias no trafego de veículos.
Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2012.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Vereador autor

INDICAÇÃO Nº071/2012

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.
Prefeito Municipal,  providências para que  sejam

recolocados os três refletores de iluminação
(roubados) da base de sustentação da ponte
na lateral sentido Macaé, bem como a colocação
de grades de proteção para proteger a
iluminação deste lindo patrimônio público.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma reivindicação necessária, visto que
a ação dos vândalos (roubo dos refletores) foi
facilitada pela inexistência de grades de
proteção no local. Também constatamos que
outros 03 (três) refletores da base da coluna
central do mesmo lado, estão sem grade de
proteção, levando a crer que se não forem
tomadas providências imediatas, outros
refletores serão levados, é só uma questão de
dias. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2012

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 116/2012

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.
Prefeito Municipal, obras de drenagem de águas
pluviais, rede coletora de esgoto e pavimentação
asfáltica com meio –fio, na Travessa da Fonte
em Nova Cidade- Rio das Ostras.

JUSTIFICATIVA:

Está é uma reivindicação de grande importância,
pois com as chuvas fortes as residências são
invadidas, trazendo sérios transtornos à
comunidade. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2012

LUIZ ROBERTO GOMES DA SILVA
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº244/2012

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.
Prefeito Municipal, que seja providenciado a
colocação de rede de águas pluviais, rede de
água potável, rede de coleta de esgoto, meio-
fio e pavimentação asfáltica na Rua
Bouganvilles, no Âncora.

JUSTIFICATIVA

É necessária esta obra de infra-estrura, pois
quando chove causa grandes transtornos para
os moradores da localidade. Maiores
informações em Plenário

Sala das Sessões,  28  de fevereiro de 2012.

ALEX CABRAL SILVA
Vereador - autor.

INDICAÇÃO Nº 253/2012

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
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Estado do Rio de Janeiro
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soberano plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a criação do HOSPITAL DA MULHER.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma justa reivindicação, pois, com o
imenso crescimento Municipal, acredita-se na
necessidade na construção do Hospital da Mulher
para atendimento ao público feminino, oferecendo
atendimento especializado de obstetrícia,
ginecologia, mamografia, ultra-sonografia, além
de exames necessários para que a mulher tenha
um atendimento digno na área de saúde. Maiores
informações em Plenário.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012.

ADEMIR MENDES DE ANDRADE
Vereador-autor

INDICAÇÃO  Nº 275/2012

 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
atendimento especializado em exames e
tratamento de próstata, nos setores de saúde do
município, com o devido especialista.

JUSTIFICATIVA

Esta reivindicação vem de encontro aos
interesses dos moradores da nossa cidade, pois
será de total importância a prevenção contra o
Câncer de Próstata.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012.

ORLANDO FERREIRA NETO
Vereador-autor

INDICAÇÃO  Nº 382/2012

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 seguinte providência:
· Colocar tachões na Rua Santa Mônica até a
transversal da Rua Santa Maria em Nova Cidade.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma justa reivindicação, pois carros e motos
passam em alta velocidade nesta citada rua, e
com pronto atendimento os moradores terão maior
segurança. Maiores informações em plenário.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2012.

ORLANDO FERREIRA NETO
Vereador-autor

INDICAÇÃO  Nº 383/2012

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, as seguintes obras na
Travessa da Rua E, Beco 866, Nova Esperança.

· Drenagem de águas pluviais;
· Meio – fio;
· Paralelo.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma justa reivindicação, pois vêm de
encontro aos interesses dos moradores da
localidade. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2012.

ORLANDO FERREIRA NETO
Vereador-autor

INDICAÇÃO  Nº 392/2012

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.
Prefeito Municipal, a instalação de (02) dois
redutores de velocidade na Estrada Velha do
Palmital, sendo um na Rua Piauí e o outro na Rua
Rio grande do Sul.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma justa reivindicação, pois os
carros passam em alta velocidade, colocando
em risco constante a vida dos moradores que
por ali circulam. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 04 de abril de 2012.

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Vereador-autor
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