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Professores riostrenses recebem notebooks para planejar aulas e provas

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
Planejar as aulas, organizar pro-

vas, fazer pesquisas na Internet.
Essa é a rotina dos professores
que estão à frente de turmas, da
Educação Infantil aos Anos Finais
do Ensino Fundamental. Para dar
conta dessas tarefas, o uso da
tecnologia como ferramenta peda-
gógica é indispensável.

Foi pensando nisso que a Pre-
feitura de Rio das Ostras, por meio
da Secretaria de Educação, ce-
deu notebooks, alugados pela
administração municipal, para o
uso dos professores regentes das
unidades municipais de ensino
durante o período letivo, até 31 de
dezembro.

Os computadores terão acesso
à Internet dentro da unidade de
ensino e serão usados também
para o lançamento de notas e lis-
tas de presença on line.

O município está implantando
um sistema de informação em
toda a rede municipal de ensino,
com o objetivo de disponibilizar o
boletim eletrônico para ser consul-
tado via Internet pelos pais e res-
ponsáveis dos alunos. Cada pro-
fessor regente terá acesso a esse
sistema, por intermédio do
notebook alocados, para lança-
mento das notas e da lista de cha-
mada. Além disso, os computado-
res serão usados como uma fer-
ramenta para as ações pedagó-
gicas, como planejamento das
aulas.

PROFESSORES APROVAM - Professora da rede municipal há
13 anos, Vanessa Araújo leciona para turmas do 4º ano do Ensino
Fundamental nos turnos da manhã e tarde na Escola Municipal Ci-
dade Praiana. Vanessa, que usa muito o computador pessoal para
realizar pesquisas e atividades para os alunos, acha que o
notebook vai fazer o seu trabalho render ainda mais. “Poderei apro-
veitar os intervalos para fazer o planejamento das aulas”, afirma
ela. “Também será ótimo realizar a chamada e colocar as notas on
line”, enfatiza.

“Fiquei feliz da vida com o empréstimo
do notebook. Vou usar para o planejamen-
to das aulas, para pesquisar sobre as-
suntos que acho importante debater
em sala de aula, como o bullying, e
também para trabalhar com mú-
sicas e assim aprimorar o
aprendizado do idioma”, conta
Silvia Regina Almeida, profes-
sara de Língua Inglesa do Co-
légio Municipal Professora
América Abdalla.

Vanessa Araújo:
planejamento de aula
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Os familiares do Sr. Nilton
Balthazar agradecem a todos os
profissionais do Pronto Socorro
Municipal e do Hospital Municipal
de Rio das Ostras pelo carinho e
atenção e por terem sido
incansáveis na sua recuperação
durante os últimos dias de sua vida.

Agradecemos em especial aos
profissionais:

Alberto da Costa Oliveira / Ana
Carolina Vargas da Cunha / Ana
Cristina Pinto Pessanha / Ana
Maria Martins da Silveira / Andreia
de Oliveira Pinto / Ariane Moreira
Dias Rodrigues / Carlos Jose
Pinto / Claudio Luiz Amaro /
Delma da Conceição Gomes /
Fabiane Miranda de Souza /
Fabiano Luiz dos Santos / Filipe
de Souza Affonso / Iara de Melo
Nunes / Jarbas Benac / Lizandra
Ramos Batista / Lucas Dias
Rodrigues / Luciana de Biase /
Luciane Cardoso Dias Teixeira /
Lucinelma dos Santos Gomes /
Luiz Felipe Bastos da Silva /
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Cesar de Souza Peixoto / Paulo
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Alves da Cunha / Sandra
Conceição da Costa / Rony de
Paula Freitas / Rute Fagundes
Monteiro Belga / Sandra de F.
Castro Vellasco / Tatiana Ferreira
Ribeiro / Tatiana Nunes A.
Fernandes / Tatiane Pereira Lima
/ Thiago Goncalves dos Santos /
Viviane Marçal Borges Pessanha
/ José Maria da Costa / Iranir de
Carvalho Luiz Cunha / Edileia
Mendes da Silva / Sandra Vitorino
da Conceição / Andreia da Silva
Melo / Bruna Aparecida de
Azevedo Silva / Douglas de Souza
Pinto / Carlos Eduardo dos
Santos / Fabiana da Silva Oliveira
/ Fabiano Monteiro da Rocha /
Hilton Moraes Alves Filho / Izabel
Cristina L. Loiola / Janssen
Henrique Lima / Lafaiete Vieira de
Oliveira / Lucia Helena
Damasceno Barbosa / Maria
Luzinete Santos da Silva / Rodrigo
Barcelos dos Santos / Rossana
Petraglia Prado / Simone Martins
Abreu Manhães / Simone Santos
/ Tatiana Tavares Elias

“E todo aquele que vive e crer em
mim jamais morrerá”
João 11:26

ZENAIDE E FAMÍLIA

AGRADECIMENTO
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ATOS do EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 1671/2012

ALTERA A LEI 1584 DE 2011, REVOGANDO
DISPOSITIVOS DA SEÇÃO II.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro,
Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e
eu SANCIONO a seguinte

L E I:

Art. 1º - Fica revogada a expressão “com o
mínimo de 2.400 horas” das alíneas “d”, do inciso
II, “c”, do inciso III e “b”, do inciso IV, do artigo 14,
da Lei 1584 de 2011.

Art. 2° -  A alínea “d”, do inciso II, do artigo 14, da
Lei 1584 de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“d) Para o nível 5: conclusão de curso superior
de tecnologia, devidamente reconhecido, na área
de atuação, a ser atestada pela Administração”.

Art. 3° - A alínea “c”, do inciso III, do artigo 14, da
Lei 1584 de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“c) Para o nível 4: conclusão de curso superior
de tecnologia, devidamente reconhecido, na área
de atuação, a ser atestada pela Administração”.

Art. 4° - A alínea “b”, do inciso IV, do artigo 14, da
Lei 1584 de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“b) Para o nível 3: conclusão de curso superior

de tecnologia, devidamente reconhecido, na área

de atuação, a ser atestada pela Administração”.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

LEI Nº 1672/2012

Dá nova redação ao caput do artigo 60 da lei 957/
2005.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro:
Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e
eu SANCIONO a seguinte

L E I:

Art. 1º – O caput do artigo 60 da Lei 95712005
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60 – O valor gasto com as despesas
administrativas mencionadas no artigo 59 será
de 2% (dois por cento) cio valor total da
remuneração dos vencimentos, proventos e dos
subsídios pagos aos servidores segurados do
Regime Próprio de Previdência Social no exercício
anterior.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 01/01/2013.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0515/2012

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 Educação nas
dotações orçamentárias constante do anexo deste
Decreto, na importância de R$ 373.957,57
(trezentos e setenta e três mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 516/2012

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

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica designada a servidora NELMA
RODRIGUES MACHADO, Tesoureira, matrícula
7637-6, para, em conjunto com os Ordenadores
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ANEXO DO DECRETO Nº 0515/2012

 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

PROGRAMA DE TRABALHO ANULAÇÃO REFORÇO

    02.16 - 12.361.0004.2.625 3.3.90.93.00 - 0.1.04 20.000,00           

SEMED - Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.93.00 - 0.1.12 353.957,57        

4.4.90.52.00 - 0.1.04 20.000,00           

4.4.90.52.00 - 0.1.12 353.957,57        

                                                                                                                                 

TOTAL 373.957,57 373.957,57
Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

de Despesas dos Fundos Municipais, autorizar
os pagamentos e efetuar as movimentações
financeiras que se fizerem necessárias nas
contas dos respectivos Fundos.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0593/2012

Recebe Servidor à disposição.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme Processo
Administrativo nº 16219/2012,

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º - RECEBER, a contar da data desta
publicação até 31/12/2012, com ônus para este
Município, os servidores PAULO CÉZAR LOPES
FERREIRA, Agente Administrativo, mat. 2108
e NOÉLIA DOS SANTOS MARTINS, Professor
A, matrícula 3144, ambos oriundos do Município
de Casimiro de Abreu.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0594/2012

Derroga Portaria, excluindo nome.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS,  Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme o Processo
Administrativo nº 16473/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DERROGAR a Portaria nº. 0373/2012,
dela excluindo a cidadã SOLANGE TEIXEIRA
COSTA PORTES, CPF 826.080.917-68,
contratada para função de Secretário Escolar.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0595/2012

Derroga Portarias, excluindo nomes.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS,  Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme o Processo
Administrativo nº 32484/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DERROGAR as Portarias nº.s 0337 e 0390/
2012, delas excluindo as cidadãs SERLI DA SILVA
PINTO, CPF 891.677.327-04 e JÉSSICA PINHEIRO
MACEDO, CPF 126.518.947-10, ambas contratadas
para a função de Técnico em Laboratório.

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

sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0596/2012

  Dispensa de Função Gratificada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme o Processo
Administrativo nº 16253/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DISPENSAR, a contar de 01.05.2012, a
servidora MARCIA ALVES CORREA, Professor
I, matrícula nº 3086-4, da Função Gratificada de
Assessor Técnico I, símbolo FGA1, da SEMED.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0597/2012

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 e conforme o Processo
Administrativo nº 15865/2012,

R E S O L V E:

Art. 1° - DISPENSAR, rescindindo, a pedido, a
contar de 10/05/2012, o Contrato Temporário de
Trabalho da servidora LUMA EVELIN LUCAS
RIBEIRO, matrícula 17251-0, da função de
Professor I, com lotação na SEMED.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0598/2012

Nomeação em caráter efetivo, por decisão judicial.

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 - NOMEAR, em caráter efetivo, por decisão
judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Rio das Ostras, nos Autos do
Processo Judicial nº. 0000234-50.2012.8.19.0068
e Processo Administrativo nº. 16841/2012, a
cidadã DANIELLE BEZERRA CHAVES, CPF nº
569.877.270-3, aprovada em 6º lugar, no V
Concurso Público deste Município, para
provimento do cargo de Assistente Social III,
previsto no Quadro de Pessoal de Carreiras do
Município, devendo a nomeada apresentar-se,
no prazo de 15 (quinze) dias, à Secretaria
Municipal de Gestão de Pessoas.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0599/2012

Contratação de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, conforme
Processos administrativos nº 15984/2012.

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 homologação do VI Concurso
Público e a posse dos novos servidores
concursados, 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 da
documentação necessária, na Secretaria de
Gestão de Pessoas.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0599/2012

NOME|CPF|CARGO
Elaide Cristina da Cunha Emídio|072.879.387-
31|Professor II – Arte
Iracema Eletra Silva|663.795.047-53|Professor
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II – Arte
Rodrigo Maia Malfacini|105.763.407-74|
Professor II – Educação Física
Maria Aparecida Brandão Bastos|
641.929.207-78| Professor I

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0600/2012

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 16712.2012;

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, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO DA PORTARIA Nº 0600/2012

PROCESSO|MATRÍCULA|NOME| CARGO |
|ENQUADRAMENTO VERTICAL (NIVEL)

1261/2012|7553-1|Marcelo Figueiredo
Gimenes |Administrador Hospitalar|2
15735/2012|6495-5|Almeir Valério de
Souza|Auxiliar Administrativo|2
8442/2012|6615-0| Nery Onofre Rodrigues|
Auxiliar Administrativo|2
13500/2012|3985-3|Ilza Tatagiba|Auxiliar de
Enfermagem|3
16047/2012|4052-5|Andrea Satler Andrade
Cyrino|Técnico em Enfermagem|4
16284/2012|4565-9|Shaianne Macedo Fontes
Rosa de Souza|Agente Administrativo|5
16314/2012|297-6|Rozangela Gavazzi|Agente
de Serviços Gerais - CAS|5

poliuretano injetado com formato anatômico concha única,
com 580mm de largura e almofadas do assento com
580mm, profundidade de 540mm, espessura de 60mm.
Densidade 53kg/m3. Encosto medindo largura de 580mm,
altura 410mm, espessura de 60mm. Densidade 53kg/
m3. Revestido em courissímo com apoio de braço e pés
constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto
com costura gomadas verticais.\Unid\30\1.698,00
64\Sofá de 01 lugar, com assento e encosto com almofada
fixa, estrutura interna em madeira e aço, com espuma
de poliuretano injetado com formato anatômico concha
única. Revestido em courissímo com apoio de braço e
pés constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto,
com costura gomadas verticais. Medidas: largura de
0,80m x altura 0,83 x profundidade 0,80m. Densidade 23
no assento. Densidade de 21 soft no
encosto.\Unid\20\1.119,00
65\Sofá especial de 03 lugares, com estrutura em espuma

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 601/2012

SERVIDOR CARGO MATR. 
PERÍODO 

AQUISITIVO 
DATA 

FÉRIAS 
PROC. 
ADM. 

Ademilson Pinheiro Leandro Auxiliar Administrativo 3557-2 2010/2011 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 
Alberto Vasconcelos Lessa Medico  310-7 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

Alessandra Alvarenga do Couto 
Atendente de Consultório 
Dentário 7612-0 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

Alessandra Rodrigues Cinquine 
Agente Comunitário de 
Saúde 7876-0 2010/2011 11/06/2012 a 10/07/2012 16824/2012 

Alessandro Aragão Rolemberg Medico Socorrista II 8870-6 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

Ana Flavia dos Santos Correa 
Agente Comunitário de 
Saúde 7881-6 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

Ana Patrícia Mendes Pereira Auxiliar de Enfermagem 6922-1 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Ana Paula de Oliveira Pinto Supervisor Serviços Públicos 2911-4 2011/2012 01/06/2012 a 10/06/2012 16824/2012 
Ana Paula Fernandes dos 
Santos 

Técnico em Instrumentação 
Cirúrgica 10614-3 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

Andre Ricardo Lopes Borrett Técnico em Radiologia 6776-8 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Andrea Abelson Psicólogo 9187-1 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Andrea Bastos Gomes Técnico em Radiologia 3656-0 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Andrea da Silva Rodrigues Agente Administrativo 4529-2 2011/2012 15/08/2012 a 24/08/2012 16824/2012 
Andrea de Rezende Nogueira Professor I 6286-3 2011/2012 16/07/2012 a 25/07/2012 16824/2012 
Angelo Gonçalves Bastos Agente Administrativo 3133-0 2010/2011 02/07/2012 a 21/07/2012 16824/2012 
Ariceia Dantas da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 8829-3 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Arinelson Figueira do 
Nascimento Assistente II 4331-1 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Beatricia Tito de Almeida Medico Pediatra 9128-6 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Beatriz Oliveira Gomes 
Henriques Auxiliar de Enfermagem 6839-0 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Carlos Alberto Soares Supervisor Serviços Públicos 7923-5 2010/2011 14/05/2012 a 23/05/2012 16824/2012 
Carlos Renato Gomes Bersot Guarda Municipal 6417-3 2011/2012 15/06/2012 a 14/07/2012 16824/2012 
Cassia Regina P. Rangel Auxiliar de Enfermagem 6955-8 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Christine Bargas Rega Fischer Medico Anestesiologista II 7418-7 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Claudia Alves da Silva Agente Tributário 6254-5 2011/2012 10/06/2012 a 29/06/2012 16824/2012 
Claudia Helena Azeredo Cruz Coordenador de Segmento 4936-0 2011/2012 18/07/2012 a 27/07/2012 16824/2012 
Claudia Marcia Fatima Firmo Técnico de Laboratório 3966-7 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Claudio Luiz Amaro Auxiliar de Enfermagem 9176-6 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Cremilda de Fatima F. Cardoso Encarregado 2239-0 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Cristiane Grion da Rocha Enfermeiro III 8637-1 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Doralice Silva de Oliveira Telefonista 2888-6 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Douglas Goulart Garcia Auxiliar Administrativo 9461-7 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Edna Marchon Mariano 
Mageski Técnico em Enfermagem 6936-1 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Eduardo Aires Mulinari Agente de Saneamento 4691-4 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

 Eliana Silva de Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 3220-4 2011/2012 01/07/2012 a 20/07/2012 16824/2012 

Elizabeth Pacheco dos Santos 
Atendente de consultório 
Dentário 8893-5 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

Elzeni Pereira Nepoumuceno Auxiliar de Serviços Gerais 3134-8 2010/2011 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Ester Granja dos Santos Fraga Auxiliar de Enfermagem 10375-6 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Eveline Longo Campos Assistente IV 10665-8 2011/2012 18/06/2012 a 17/07/2012 16824/2012 
Fabiana dos Santos Loriano Assistente IV 8196-5 2010/2011 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Fabio Curi de Carvalho 
Sangineto Guarda Municipal 7570-1 2009/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Fabio Gadelha de Vasconcellos Técnico em Radiologia 6782-2 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Fabiola Guayba Justo Agente Administrativo 8713-0 2011/2012 04/06/2012 a 13/06/2012 16824/2012 
Fayana de Souza Sales Auxiliar de Enfermagem 9627-0 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Fernanda da Silva Auxiliar de Enfermagem 8587-1 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Fernanda da Silva dos Santos Enfermeiro III 4980-8 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Fernanda Valeria Manhaes Assistente I 9490-0 2011/2012 22/05/2012 a 31/05/2012 16824/2012 
Flavia Rangel Paiva Secretario Executivo 7258-3 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Francisco Luiz da Silva Guarda Municipal 6378-9 2011/2012 13/06/2012 a 12/07/2012 16824/2012 
Geises Bastos da Silva Auxiliar Administrativo  205-4 2011/2012 18/07/2012 a 27/07/2012 16824/2012 

Geneci Soares da Silva 
Fiscal Sanitário - 
Encarregado 3352-9 2011/2012 01/08/2012 a 20/08/2012 16824/2012 

Genesy da Silva Gonçalves Agente Administrativo 3246-8 2011/2012 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 
Jackson Ouriques Veiga Agente Administrativo 2034-6 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

Jailton Ferreira Esteves 
Chefe de Divisão de 
Manutenção 1927-5 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

Jane Rosy Possidonio de 
Almeida E Silva Técnico em Enfermagem 3922-5 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
João A. Farjalla Caracas Medico Cardiologista 8950-8 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

João Leverier da Conceição 
Chefe de Divisão de Apoio 
Logístico 3889-0 2010/2011 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 

Joceana A. L. Da S. Ferreira Enfermeiro III 9587-7 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Jose Galvão Castro Medico Cardiologista 3430-4 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Jose Sergio C. De Mesquita Técnico em Edificações 10185-0 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Juliana Gomes Paula Técnico Químico 8828-5 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Jurema Gonçalves Auxiliar de Serviços Gerais 3831-8 2011/2012 01/08/2012 a 20/08/2012 16824/2012 
Jurema Moura Magalhães Auxiliar de Enfermagem 10692-5 2011/2012 01/07/2012 a 20/07/2012 16824/2012 
Kamilla C. Siciliano Vargas Guarda Municipal 10722-0 2011/2012 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 
Lauro de Oliveira Filho Assistente II 10504-0 2011/2012 15/06/2012 a 24/06/2012 16824/2012 
Leonel Rhuan da Rocha Melo Guarda Municipal 10048-0 2010/2011 21/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Lindemberg A. Dos Santos 
Neto Guarda Municipal 8619-3 2011/2012 25/06/2012 a 14/072012 16824/2012 
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Lucia Helena Paula 
Chefe de Divisão de 
Regulação Medica 4252-8 2010/2011 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 

Lys Teixeira de Alvarenga Psicólogo 9409-9 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Magnus de Queiroz Miranda Guarda Municipal 7609-0 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Marcela de Souza Ferreira Professor I 6850-0 2010/2011 05/06/2012 a 04/07/2012 16824/2012 
Marcelo de Paula Medico Oftalmologista 3657-9 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Marcia Cristina Lima de Souza Técnico em Higiene Dental 8546-4 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Marcia Leonor David Pereira Auxiliar Administrativo 4095-9 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Marcia Martins Pereira Terra Auxiliar de Enfermagem 3937-3 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Marcio Luiz David Bastos Agente Especializado  241-0 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Marcos Fernando de A Coelho Medico Psiquiatra 6730-0 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Margareth Ricardo Cooper Agente Administrativo 4502-0 2011/2012 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 
Maria das Gracas de O. 
Candeco Auxiliar de Enfermagem 4040-1 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Maria das Gracas R.De 
Siqueira Auxiliar de Serviços Gerais 2995-5 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Maria Gorete Gomes da Silva Enfermeiro II 8915-0 2011/2012 01/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 
Maria Regina C dos Santos Guarda Municipal 6296-0 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Maria Rosangela dos S. David Encarregado 3766-4 2011/2012 22/05/2012 a 31/05/2012 16824/2012 
Marilia Guimaraes 
Vasconcellos Medico Otorrinolaringologista 8360-7 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Maristela Franca de Souza Encarregado 9244-4 2011/2012 02/07/2012 a 11/07/2012 16824/2012 
Mauricio Cesar Cetrangolo Técnico em Informática 9223-1 2011/2012 01/02/2013 a 10/02/2013 16824/2012 
Michella F. Barbosa Camara Enfermeiro 7252-4 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Neuber Jorge Medico Neurologista 8928-1 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Nilcilene da Costa Botelho Auxiliar Administrativo 10380-2 2011/2012 01/06/2012 a 10/06/2012 16824/2012 
Nilza Moreira Jorge Merendeira  3487-8 2010/2011 21/05/2012 a 19/06/2012 16824/2012 
Olga Suely Freire Auxiliar de Enfermagem 6986-8 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 

Patrícia da Silva Lima 
Pedagogo - Supervisão de 
Ensino 10718-2 2011/2012 11/06/2012 a 10/07/2012 16824/2012 

Paulo Reinaldo da C Porfirio Guarda Municipal 6585-4 2010/2011 15/07/2012 a 13/08/2012 16824/2012 
Pedro Rogério Correa Aguiar Auxiliar de Enfermagem 6918-3 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Priscila Sardão de Gregorio Técnico em Enfermagem 9314-9 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Quezia Camargo da S. 
Fernandes Auxiliar Administrativo 9550-8 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Rachel B. Dos G. Costa Jorge Medico Endocrinologista 8816-1 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Raphael Edmilson M. De 
Gusmão 

Chefe de Divisão Programas 
Especiais 3295-6 2011/2012 02/01/2013 a 11/01/2013 16824/2012 

Renato Medeiros Cirino 
Gerente Programas 
Especiais 8118-3 2011/2012 08/06/2012 a 07/07/2012 16824/2012 

 Renato Ribeiro de Carvalho Motorista 6511-0 2009/2011 22/05/2012 a 31/05/2012 16824/2012 
Rodrigo Pereira Cosendey Técnico em Informática 9137-5 2010/2011 11/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 

Rogério Galdino de Souza 
Gerente de Tecnologia da 
Informação 9229-0 2011/2012 11/06/2012 a 20/06/2012 16824/2012 

Rony de Paula Freitas Fisioterapeuta 9289-4 2011/2012 02/07/2012 a 21/07/2012 16824/2012 
Samantha Rosa da C Marinho Auxiliar de Enfermagem 6921-3 2010/2011 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Silmara de Faria Pires Auxiliar de Serviços Gerais 9422-6 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Silvania Kriger Firme Pereira Técnico em Enfermagem 6968-0 2010/2011 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 
Silvia da Costa P. De Oliveira Medico Pediatra 9218-5 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Simonia Gomes Calvi Técnico em Enfermagem 8995-8 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Sued Pontes Siqueira Medico Pediatra 6772-5 2010/2011 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 

Suzi de Azevedo Falcão 
Professor de Educação 
Física 2661-1 2010/2011 22/05/2012 a 31/05/2012 16824/2012 

Tamy Cesana Leal Técnico em Enfermagem 6979-5 2010/2011 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Taty Cristina Cardoso Machado Medico Veterinário 6546-3 2010/2011 04/06/2012 a 03/07/2012 16824/2012 

Tedson Nunes Trilha 
Subsecretario de Serviços 
Públicos 7870-0 2011/2012 01/06/2012 a 10/06/2012 16824/2012 

Teresinha Bezerra dos Anjos Técnico em Enfermagem 6992-2 2010/2011 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Thais dos S. J. Saint Clair Fonoaudiólogo 6316-9 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 

Thais Vogas Erthal Moraes 
Técnico em Instrumentação 
Cirúrgica 10411-6 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 

Vanda Regina Jóia Marques da 
Silva Auxiliar de Serviço Escolar  7721-6 2011/2012 02/05/2012 a 31/05/2012 16824/2012 
Vanilson da Conceição Moreira Auxiliar de Enfermagem 1928-3 2011/2012 01/07/2012 a 30/07/2012 16824/2012 
Vera Lucia dos Santos Professor I 3737-0 2011/2012 18/07/2012 a 27/07/2012 16824/2012 

Vera Lucia Pereira Pinto 
Medico Cardiologista 
Ecografista 9205-3 2011/2012 02/07/2012 a 31/07/2012 16824/2012 

Verônica Tertulino da Fonseca Bioquímico 7302-4 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 
Vinicius de Andrade Braga Guarda Municipal 10496-5 2011/2012 01/06/2012 a 30/06/2012 16824/2012 

 

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 602/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01
(UM) MÊS, com início em 01/07/2012 e término
em 31/07/2012, à servidora CLAUDIA MARCIA
PINHEIRO PEREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais,
matrícula nº 3691-9, lotada na SEMAD.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 603/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01
(UM) MÊS, com início em 01/06/2012 e término
em 30/06/2012, à servidora DALVA INOCÊNCIO
CRUZ, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº
3168-2, lotada na SEMAD.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 604/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01 (UM)
MÊS, com início em 01/07/2012 e término em 31/07/
2012, ao servidor ALBERTO RENATO DE LEMOS,
Médico, matrícula nº 398-0, lotado na SEMUSA.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 605/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 01
(UM) MÊS, com início em 01/08/2012 e término

em 31/08/2012, à servidora FRANCI MARA
GUARABU SCARPINE, Técnico em Enfermagem,
matrícula nº 6938-8, lotada na SEMUSA.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 606/2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE
01 (UM) MÊS, com início em 01/08/2012 e
término em 31/08/2012, à servidora SILVANA
KRIGER FIRME PEREIRA,  Técnico em
Enfermagem, matrícula nº 6968-0, lotada na
SEMUSA.

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23134/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012
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CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições e, considerando
o Decreto n° 56, de 26 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM
VENCIMENTOS, a servidora SANDRA SIMAS
OUCHANA, Agente Administrativo, matrícula nº
2109-1, lotada na SEMED, pelo período de 02
(DOIS) ANOS, a contar de 01 de maio de 2012,
conforme processo administrativo nº 10892/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 01/05/2012.

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 608/2012

CONCEDE LICENÇA DE 07 DIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA DE 07 (SETE) DIAS,
para prestar assistência à familiar em tratamento
de saúde, à servidora DANIELE GOLDAN DE
FREITAS MARTINS DE CARVALHO, Professor I,
matrícula nº 9182-0, lotada na SEMED, conforme
Processo Administrativo nº 14701/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 19/04/2012.

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 609/2012

CONCEDE LICENÇA DE 08 DIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA DE 08 (OITO)
DIAS, para prestar assistência à familiar em
tratamento de saúde, ao servidor JOSEMAR
PAIVA BORGES, Médico do Trabalho, matrícula
nº 2976-9, lotado na SEMUSA, conforme Processo
Administrativo nº 14802/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a
contar de 13/04/2012.

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA N° 610/2012

CANCELAMENTO DE FÉRIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - CANCELAR, as férias, dos servidores
relacionados no Anexo Único desta Portaria

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

Secretaria de Gestão de Pessoas, 18 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 610/2012

SERVIDOR|MATR.|CARGO|PERÍODO AQUISITIVO|
PORTARIA|PROC.ADM

Bruno Carvalho Balthazar Lessa|7583-3| Auxiliar
Legislativo|2011/2012|075/2012|16707/2012
Juliana Monteiro Espindola|8219-8|Secretária|
2010/2011|421/2012|16652/2012

PORTARIA Nº 0611/2012

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, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0611/2012

PROCESSO|MATRÍCULA|NOME|CARGO|NÍVEL|DATA
13153/2012|2859-2|Rosimar Abreu de
Miranda|Professor I|IV|07/05/2012
14076/2012|2445-7 e 4207-2|Marcele Raquel
de Mattos Martins |Professor I|III|08/05/2012
13086/2012|423-5 |Cleusa Maria de
Oliveira|Professor I-CAS|IV|07/05/2012
13086/2012|2669-7|Cleusa Maria de
Oliveira|Professor I|III|07/05/2012

PORTARIA Nº 0612/2012

Revoga Portaria.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS,    Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e considerando o Processo
Administrativo nº. 15655/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - REVOGAR, a contar de 01/05/2012, a
Portaria nº. 169/2011, que recebeu a servidora
Maria de Fátima Guedes Pontes Pupe, mat.
10508-2, oriunda do Município de Laje do Muriaé.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0613/2012

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 conforme o Memorando n º
0279/2012 – GAB,

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR, a contar da data desta
publicação, o servidor  MARCOS OLENKA, mat.
10985-1, do Cargo em Comissão de Assistente IV,
símbolo CC7, da SEMED, à disposição da SEMEL.

Art. 2º - NOMEAR, a contar da data desta
publicação, SANDRA RODRIGUES BASTOS, CPF:
919.156.357-72, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente IV, símbolo CC7, da SEMBES.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0614/2012

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 16542/2012,

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, 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, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0614/2012

QUANT.|MATRÍCULA|NOME|CARGO|FAIXA
1|413-8|Rosa Maria do Nascimento|Ag Serv
Gerais - CAS|9
2|165-1|Monica de Freitas S.Fernandes|Ag
Serv Gerais - CAS|8
3|274-7|Elisabete Carvalho dos Santos|Ag
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Administrativo - CAS|8
4|296-8|Joaquim Nogueira Valadao|Ag Serv
Gerais - CAS|8
5|306-9|Luis Alberto de Souza| Ag
Especializado - CAS |8
6|311-5|Jose Carlos Simplicio|Ag
Especializado - CAS|8
7|417-0|Amarildo da Silva Rios|Fiscal Sanitario|8
8|434-0|Andre Luiz Carvalhaes|Agente de
Saneamento|8
9|3235-2|Renata Soares Goncalves|
Topografo|5
10|3349-9|Katia Mendes da Silva|Aux. Servicos
Gerais|5
11|3350-2|Nalva Ferreira de Souza|Guarda
Municipal|5
12|3352-9|Geneci Soares da Silva|Fiscal
Sanitario|5
13|3353-7|Luiz Claudio de A. Dos Santos
|Guarda Municipal|5
14|3354-5|Alexandre Beleza Romao|Fiscal
Sanitario|5
15|3351-0|Edite Costa Brito|Aux. Servicos
Gerais|5
16|3357-0|Ronaldo Pereira da Silva|Guarda
Municipal|5
17|3360-0|Marilen da Rocha Braga|Auxiliar
Administrativo|5
18|3364-2|Paulo Roberto de Souza Caetano
|Guarda Municipal|5
19|3365-0|Cleber de Souza Dias|Guarda
Municipal|5
20|3366-9|Lucinda Antonio dos Santos|Aux.
Servicos Gerais|5
21|3367-7|Andre Luiz David Lavra|Auxiliar
Administrativo|5
22|3368-5|Sergio Mauricio Gomes da
Silva|Operador de Maquinas|5
23|3371-5|Fabiana Ferreira de Moraes|Guarda
Municipal|5
24|3372-3|Marilea Cabral da Silva Pinto|Guarda
Municipal|5
25|3373-1|Antonia L. De Sousa Oliveira|Aux.
Servicos Gerais|5
26|3374-0|Cintia M. P. H. Dos Santos|Analista
de Sistemas|5
27|3376-6|Claudio Eduardo R. Barcelos|Fiscal
Sanitario|5
28|3377-4|Helena Maria Nica Scatolini|
Terapeuta Ocupacional|5
29|3378-2|Fatima Maria dos S.L. Da Silva|Aux.
Servicos Gerais|5
30|3380-4|Lucimar da Silva Peixoto|Aux.
Servicos Gerais|5
31|3381-2|Carlos Eduardo dos Santos|Guarda
Municipal|5
32|3382-0|Sonia Regina Lima|Aux. Servicos
Gerais|5
33|3383-9|Sebastiao Pio de Souza|Aux.
Servicos Gerais|5
34|3385-5|Ana Claudia Cordeiro Silva|Guarda
Municipal|5
35|3386-3|Marcelo Barelli Correa|Fiscal
Sanitario|5
36|3387-1|Paulo Figueiredo Monteiro|Aux.
Servicos Gerais|5
37|3394-4|Angelica Silva da Silveira|Aux.
Servicos Gerais|5
38|3397-9|Luciano Amaral M. R.Dos Santos|
Guarda Municipal|5
39|3405-3|Marcia Valeria de B Tavares|
Assistente Social|5
40|3396-0|Maria Celia Frauches Reis|Atend
Cons.Dentario|5
41|3407-0|Edson Vagner Dutra Dias|Auxiliar
Administrativo|5
42|3409-6|Maria das Gracas Viana Barbosa|
Odontologo|5
43|3412-6|Dalmaceno Porto da Silva|Aux.
Servicos Gerais|5
44|3413-4|Lizandra Ramos Batista|Tecnico de
Laboratorio|5

45|3418-5|Valdimea R. Flausino Assuncao|
Aux. Enfermagem|5
46|3862-8|Maria Madalena B. De Oliveira|
Contador|5
47|3421-5|Valmir de Paula Cunha|Odontologo|5
48|3425-8|Jailton Jose de Arruda|Guarda
Municipal|5
49|3426-6|Maurelio de Castro Loubach|
Guarda Municipal|5
50|3424-0|Poliana Pimenta de Oliveira|Tecnico
de Laboratorio|5
51|3428-2|Marli de Souza Freitas|Aux.
Servicos Gerais|5
52|3430-4|Jose Galvao Castro|Medico
Cardiologista |5
53|3431-2|Joao Horta da Silva|Med.Ginec
Obstetra| 5
54|3434-7|Maria Ferreira dos Santos|Atend
Cons.Dentario|5
55|3429-0|Michele Gripp da Silva|Tecnico em
Enfermagem|5
56|3432-0|Mara Valeria M D Almeida|Medico
Pediatra|5
57|3440-1|Sandra Ferreira de Souza|Auxiliar
Administrativo|5
58|3442-8|Katia Lacerda de Almeida|Tecnico
de Laboratorio|5
59|4557-8|Ricardo Rocha Robaina|Agente
Administrativo|4
60|4560-8|Ediranir Porto dos Santos|Agente
Administrativo|4
61|4563-2|Adriana Domingues|Agente
Administrativo|4
62|4566-7|Fernanda Paula Gravina|Agente
Administrativo|4
63|4564-0|Gilberto Silva Moreira|Agente
Administrativo|4
64|4567-5|Priscila de Lima Torquato| Cozinheiro|4
65|4559-4|Marco Antonio Rodrigues|Agente
Administrativo|4
66|4570-5|Michelle Guedes Neves|Agente
Administrativo|4
67|4571-3|Andressa Macedo Rodrigues|
Agente Administrativo|4
68|4572-1|Viviane de Araujo Maciel|Agente
Administrativo|4
69|4575-6|Emilce Pereira Santos|Cozinheiro|4
70|4576-4|Eliane de F. Da S. P. Machado|Agente
Administrativo|4
71|4573-0|Dulcelena da Costa Medeiros|
Agente Administrativo|4
72|4586-1|Haroldo Bezerra Canongia|Agente
Administrativo|4
73|4588-8|Tatiana Moreira da Mata Faria|
Agente Administrativo|4
74|4587-0|Fabricia Neves de Andrade|Agente
Administrativo|4
75|7595-7|Everaldo Silva dos Santos|Guarda
Municipal|3

PORTARIA Nº 0615/2012

Contratação de Motorista.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme o Processo
Administrativo nº 9030/2012,

Considerando a aquisição de veículos para a
Frota Municipal;
Considerando o Edital de contratação publicado
no Jornal Oficial do Município de 16 a 22/12/2011;
Considerando o disposto na Lei Municipal n°
544 de 2001 e suas posteriores alterações,
referente à contratação temporária,

R E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, POR PRAZO
DETERMINADO, pelo período de 6 (seis)
meses, ou até a data da entrada em exercício

dos concursados nomeados no VI Concurso
Público, os cidadão relacionados no anexo único
desta portaria, para desempenhar a função de
Motorista, com lotação na SEMGEF.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 06152012

NOME|CPF
Albert Teles Pereira|975.470.697.20
Ivahir Tavares Pereira Filho|836.011.127-87
Marcos Moreira Ferreira|643.750.217-72

PORTARIA Nº 0616/2012

Contratação de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições, conforme
Processo Administrativo nº 7671/2012;

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,
os cidadãos relacionados no anexo Único desta
Portaria, para desempenharem as funções ali
mencionadas, com lotação na SEMUSA.

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0616/2012

NOME|CPF|FUNÇÃO
Adriano Augusto Veloso Ferreira|
651.639.156-49|Fisioterapeuta
Inglirth Combar Vianna|086.957.047-18|
Psicólogo
Ingrid Kersbaumer Nogueira|078.522.707-
51|Fisioterapeuta
Priscila dos Santos Souto|053.828.847-
73|Fisioterapeuta
Tiago de Castro Carneiro|106.234.557-65|
Enfermeiro

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0617/2012

Revoga Portaria.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições, conforme Processo
administrativo nº 16799/2012,

R E S O L V E :
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Art. 1° - REVOGAR a Portaria nº. 785/2009, pondo
fim, a contar de 10/05/2012, à cessão do servidor
RICARDO SILVA LOPES, Agente Administrativo,
matrícula 2116-4, lotado na SEMED, para o
Município de Casimiro de Abreu.

Art. 2º - Determinar que o Servidor se apresente
à Secretaria de Gestão de Pessoas, para os
encaminhamentos devidos.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0618/2012

Contratação temporária de servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, no uso de suas atribuições e, conforme
Processo Administrativo nº 16965/2012,

Considerando o edital publicado no Diário Oficial
nº 547, do dia 7 de outubro de 2011;

R E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONTRATAR, por tempo determinado, a
contar da data da publicação, pelo 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 desempenhar a função de
Médico Socorrista II, com lotação na SEMUSA.

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0618/2012

NOME|CPF
Antônio de Pádua Miranda de Mendonça |
053.138.304-06
Fernando Medeiros Cavalcanti|079.091.767-08
Maurileno Amado Nunes|017.488.107-07
Neuza Chaves Bezerra |000.004.118-17
Vinicius Fiuza Bagueira|107.292.467-60

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0619/2012

Revoga Portaria e contrata.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS
OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições e conforme o Processo
Administrativo nº 16966/2012,

R E S O L V E :

Art. 1° - DERROGAR a Portaria nº. 0575/2012,
dela excluindo a contratação de CLAUDIA
REGINA XAVIER ARAÚJO, para desempenhar a
função de Técnico de Laboratório.

Art. 2º - CONTRATAR, pelo período de 06 (seis)
meses ou até a data da entrada em exercício dos
concursados nomeados no VI Concurso Público,
a cidadã MARIA NAZARÉ TEIXEIRA SILVA REIS,
CPF nº 008.563.387-96 para desempenhar a
função de Técnico de Laboratório, com lotação na
SEMUSA, com base no edital publicado no Diário
Oficial nº 554, do dia 18 de novembro de 2011;

Art. 3º - As Contratadas somente entrarão no
exercício do cargo após apresentação da
documentação necessária, na Secretaria de
Gestão de Pessoas.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2012.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003 AO
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 11/2009

PARTES: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS e o
BANCO DO BRASIL S/A.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37753/2008 e
apensos 25853/2009 e 01714/2009.
DATA DE ASSINATURA: 07/05/2012.
OBJETO: Fica incluído à CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, o parágrafo primeiro.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

PARTES: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS e a
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
EMATER-RIO.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 33692/2010.
DATA DE ASSINATURA: 30/04/2012.
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 028/2012.
VIGÊNCIA: Vigorará pó 12 (doze) meses, a
contar da data de sua Publicação no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETO: Transferência de recursos do
MUNICIPIO a título de contribuição, como
participação contributiva e supletiva à EMATER-
RIO, nas ações de promover a nível municipal, a
melhoria do padrão de vida dos produtores rurais
e suas famílias, através de uma maior participação
na prestação de serviços técnicos e
especializados, com promoção de ações
agrícolas e sociais.

ERRATA DA PORTARIA Nº 0360/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 23 a
29/03/2012)

ONDE-SE-LÊ: Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO
deste Município, a contar de 02/04/2012 ...
LEIA-SE: Art. 1º - RECEBER À DISPOSIÇÃO
deste Município, a contar de 21/05/2012 ...

ERRATA DA PORTARIA Nº 0435/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 06 a
12/04/2012)

ONDE-SE-LÊ:
 ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0435/2012
Matrícula |Nome|Cargo|Faixa|Proc. Adm.
3118-6|Marcelo Fernandes da Silva|Guarda
Municipal|5|8437/2012

LEIA-SE:
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0435/2012
Matrícula |Nome|Cargo|Faixa|Proc. Adm.|A contar de:
3118-6|Marcelo Fernandes da Silva|Guarda
Municipal|4|8437/2012|01.12.2011
3118-6|Marcelo Fernandes da Silva|Guarda
Municipal|5|8437/2012|01.03.2012

ERRATA NA PORTARIA Nº 475/2012
(publicada na edição do jornal “Rio das Ostras
Oficial”, de 20 a 26 de abril de 2012).

ONDE SE LÊ: Elza Mendonça da Silva|Agente de
Serviços Gerais|233-0|2011/2012|18/05/2012 a
06/05/2012|13604/2012
LEIA-SE: Elza Mendonça da Silva|Agente de
Serviços Gerais|233-0|2011/2012|18/05/2012 a
06/06/2012|13604/2012

Secretaria de Gestão de Pessoas, 11 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

ERRATA DA PORTARIA Nº 0498/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 20 a
26/04/2012)

ONDE-SE-LÊ:
 ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0498/2012
Matrícula |Nome|Cargo|Faixa|Proc. Adm.
7675-9|Shirlei Rosa Ferreira Lisboa|Ajudante de
Cozinheiro|03|9447/2012
LEIA-SE:
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0498/2012
Matrícula |Nome|Cargo|Faixa|Proc. Adm.|A contar de:
7675-9|Shirlei Rosa Ferreira Lisboa|Ajudante de
Cozinheiro|02|9447/2012|01.12.2011
7675-9|Shirlei Rosa Ferreira Lisboa|Ajudante de
Cozinheiro|03|9447/2012|01.04.2012

ERRATA DA PORTARIA Nº 0499/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 25/
04/2012)

ONDE-SE-LÊ:
LOTAÇÃO: SEMUSA
MAT. Nº| NOME |FUNÇÃO| SIMB.
4851-8|Renata Ribeiro da Cruz|Assessor Técnico
I|FGA 1
LEIA-SE:
LOTAÇÃO: SEMAP, à disposição da SEMUSA
MAT. Nº| NOME |FUNÇÃO|SIMB.
4851-8|Renata Ribeiro da Cruz|Assessor Técnico
I|FGA 1

ERRATA NA PORTARIA Nº 502/2012
(publicada na edição do jornal “Rio das Ostras
Oficial”, de 27 de abril a 03 de maio de 2012).

ONDE SE LÊ:
Celina Ribeiro de Souza|Assistente IV|9240-
1|2011/2012|02/05/2012 a 31/05/2012|14682/2012
LEIA-SE:
Celina Ribeiro de Souza|Assistente IV|9240-
1|2011/2012|02/05/2012 a 21/05/2012|14682/2012

Secretaria de Gestão de Pessoas, 11 de maio de 2012.

MARÍLIA DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

ERRATA DA PORTARIA Nº 0575/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 11 a
17/05/2012)

ONDE-SE-LÊ: Claudia Regina Xavier
Araujo|077.166.037-52|Auxiliar de Laboratório
LEIA-SE: Claudia Regina Xavier
Araujo|077.166.037-52|Técnico de Laboratório

ERRATA DA PORTARIA Nº 0581/2012
(Publicada no Jornal Oficial do Município de 11 a
17/05/2012)

ONDE-SE-LÊ: Giselle Almeida Brant Seggia/4968-
9|Médico Pediatra II|09/11/2012|12721/2012

LEIA-SE: iselle Almeida Brant Seggia/4968-
9|Médico Pediatra II|09/05/2012|12721/2012
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SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Magalhães e Cardoso Construções Ltda. ME.
ASSINADO: 27/04/2012
OBJETO: Urbanização do Posto de Saúde - Recanto -
Rio das Ostras.
VALOR: R$ 138.755,93
DOTAÇÃO: 15.451.0034.1.469 - 4.4.90.51-0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
EMPENHO: 1382/2012, emitido em 27/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 09 do Decreto Municipal nº
085/2005 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 093/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36145/2010
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa
Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda.
ASSINADO: 27/04/2012
OBJETO: serviços de execução de redutores de
velocidade em diversas ruas do Município.
VALOR: R$ 198.839,16
DOTAÇÃO: 15.452.0115.2.468 - 3.3.90.39-0.1.50
(Royalties – Lei 9478/97)
EMPENHO: 1387/2012, emitido em 27/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 09 do Decreto Municipal nº
085/2005 e Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CONTRATO Nº 094/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10803/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13161/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 007/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Terrapleno Terraplenagem e Construção.
ASSINADO: 30/04/2012
OBJETO: Construção de calçada em concreto simples e
armado, podendo incluir demolição, bem como
construção e reforma de caixas de inspeção (ci) para
ligações entre as residências e a rede de coleta central.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
VALOR TOTAL: 602.793,70

Programa de Trabalho: 17.512.0109.1.711
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00-0.1.50
Nota de Empenho no 1412/2012
Emitida em 30/04/2012
Valor R$ 154.821,87

Programa de Trabalho: 15.451.0034.1.469
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00-0.1.50
Nota de Empenho no 1413/2012
Emitida em 30/04/2012
Valor R$ 447.971,83

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 001/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 1480/2007
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 15626/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Engetécnica Serviços e Construções Ltda.
OBJETO: Modificações na Planilha de Quantitativos e
preços unitários dos serviços de urbanização, rede de
esgoto e drenagem no bairro Nova Esperança em Rio
das Ostras, com aumento e redução do quantitativo de
alguns itens, bem como a inserção de itens novos, não
acarretando em acréscimo ou redução de despesa.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, 58, e no artigo 65,
ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 176/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 2374/2011
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 15629/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Construtora Zadar Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 60
(sessenta) dias, do serviço de expansão do Aterro
Sanitário (implantação da 2ª etapa) – Rio das Ostras/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, § 1º, inciso II da
Lei Federal 8.666/93.

ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 163/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 15745/2011
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 13168/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Felix

Leão Construções Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 60
(sessenta) dias, da construção de 19 (dezenove)
Unidades Residenciais Uni-familiares destinadas aos
Servidores Públicos do Município de Rio das Ostras/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, § 1º, II da Lei
Federal 8.666/93.

ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 045/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 20014/2010
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 14927/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 90
(noventa) dias, da construção de escola padrão de Ensino
Fundamental, situada na Rua Valença, esquina com Rua
Niterói e Rua Paraíba do Sul - Jardim Mariléa.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º inciso I da Lei
Federal nº 8.666/93.

ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0572/2001
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 38371/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
PARTES: Município de Rio das Ostras e o Sr. Ronaldo
José de Souza
OBJETO: Retificação da Cláusula Terceira do Termo
Aditivo nº 07

ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº 343/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 5685/2007
PROCESSO ADMIISTRATVO Nº 13363/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Oriente
Construção Civil Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 30 (trinta)
dias, da obra de urbanização, drenagem, rede de
distribuição de água potável, rede de esgoto e iluminação
pública no Loteamento Bosque da Praia no Município de
Rio das Ostras/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, II, da Lei Federal
8.666/93.

EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 1414/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 15201/
2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12567/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Straick
Centro de Treinamento e Informática Ltda.
OBJETO: Aquisição de racks para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
VALOR: R$ 4.473,33
DOTAÇÃO: 27.122.0001.2.151 – 4.4.90.52.00-0150
(Royalties – Lei 9478)
EMISSÃO: 30/04/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32072/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de material diverso de higiene
(algodão hidrófilo, atadura de crepe, escova dental, fralda
descartável,...), que atenderão as necessidades das
Creches Municipais em 2012.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
13\Fralda, descartável, infantil, tamanho m de 5 ate10 kg,
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta
de substâncias alergênica, dermatologicamente testado,
sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro
tipo de defeito, ilustrada com motivos infantis, de formato
cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e anti-retorno,
de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar
vazamentos, com flocos de gel super absorventes de
capacidade mínima para absorção de 30 ml de liquido por
grama de gel, camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme,
livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos,

Secretaria de Administração

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 01/06/2012 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 01/06/2012 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:
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.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 092/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27919/2011
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012
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perfume de fragrância agradável que evite forte odor,
composta de: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, filme de
polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno com espessura,
flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa
multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo tnt com
duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada
de substância aderente antialérgica, possuindo na
extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em  embalagem plástica
original do fabricante resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do registro no ministério da saúde e demais informações
constantes da lei 8078/90 (código de defesa do
consumidor). Obs: a quantidade mínima por embalagem
deverá ser informada em observação à parte, na
proposta, por ocasião da aquisição e o participante do
certame deverá levar amostra.\Unidade\46.464\0,26
17\Loção hidratante, pediátrico, a base de uréia a 3%,
uso externo. Embalagem: frasco com 150ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses
e registro no ministério da saúde. Tipo ureadin ou
similar.\Unidade\545\8,00
21\Pomada, uso tópico, oxido de zinco 150mg + vit. A
5.000ui + vit. D 900ui, acondicionada em tubo plástico
com 90g. Embalagem individual devendo estar impresso
os dados de identificação, procedência, data de fabricação
e validade. Apresentar registro dos produtos na anvisa e
certificado de boas práticas, fabricação e controle - cbpfc
do fabricante conforme resolução anvisa nº 460/99. Ref.:
hipoglos ou similar.\Unidade\1.089\10,00
22\Shampoo infantil (crianças de 0 a 3 anos), para todos
os tipos de cabelo, fórmula suave para uso diário, ph
balanceado, sem alcool, sem corantes, com extrato de
camomila e aloe vera, dermatológicamente e
oftalmologicamente testado, não irrita os olhos e a pele.
Embalagem: frasco com no mínimo 200ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade não superior à 6 meses
e registro no ministério da saúde. Tipo huggies ou similar.
\Unidade\557\4,22
29\Fronha, 100% algodão, tamanho 0,50x0,70cm, nas
cores: branca e bege. Tipo santista, teka ou
similar.\Unidade\1.364\4,56
32\Toalha de banho infantil, com capuz, 100% algodão,
extra macio, com forro de toalha fralda, dimensões
aproximada ,090x0,70. Tipo inconfral ou
similar.\Unidade\1.364\10,41
34\Travesseiro infantil, tamanho 30 x 40 cm, enchimento
100% poliéster e capa em percal 180 fios, 100% algodão.
Tipo zelo ou similar.\Unidade\682\16,00
44\Sabão de coco em barra, com peso de 20g, pacote
com 5 unidades.\Unidade\823\4,70
45\Sabão em pó  de 1ª qualidade, biodegradável, caixa
com 1kg.\Unidade\823\2,95

COMPROMITENTE: E. Zacarias do Nascimento
Empreendimentos e Serviços ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Algodão hidrófilo, 100% algodão, branco,
alvejado,isento de impurezas, inodoro e insípido, em
bolas. Embalagem: pacote com 50g, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterelização, prazo de validade não superior a 6 meses,
e registro no ministério da saúde. Tipo cremer, apolo,
york ou similar.\Unidade\702\1,16
4\Curativo adesivo transparente, modelo tradicional,
resistente a água, impregnado com agente antimicrobiano,
dimensões 1,6cmx5,7cm, embalados individualmente.
Composição: filme termoplástico adesivado, fibras
sintéticas e rede de politileno. Embalagem: caixa com 40
unidades. Na embalagem deverá constar  identificação,
tipo de esterelização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade não superior à 6 meses e registro no
ministério da saúde. Tipo band-aid ou
similar.\Unidade\678\4,61
8\Esponja para banho; dermatologicamente testada;
colorida; dupla face/cor (limpeza+massagem e tonificação
da pele); em espuma de poliuretano, fibra sintética, resina
sintética e mineral, dimensões aproximadas:
12,7x7x2,3cm.embalagem, devendo estar impresso os
dados de identificação, procedência, data de fabricação
e validade. Tipo ponjita ou similar.\Unidade\678\2,32
9\Fio dental tradicional, polipropileno com cobertura de

cera de abelha, resistente ao rompimento e
desfiamento.embalagem: caixa plástica com tampa, com
50 metros de fio, contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade não superior à 6 meses, e registro no ministério
da saúde. Tipo colgate ou similar.\Unidade\339\1,78
11\Gel dental, com no mínimo 1100 ppm de flúor, para
uso infantil, ação bacteriana, não abrasivo, sabor tutti-
frutti.embalagem: bisnaga com 90g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade não superior a 6 meses e
registro no ministério da saúde. Tipo colgate ou
similar.\Unidade\847\2,76
19\Pente para cabelo, corpo e dentes em material plástico
resistente e flexível, dentes espaçados com
aproximadamente 3cm de altura, com pontas
arredondadas, que possibilitem pentear e desembaraçar
os cabelos sem machucar o couro cabeludo, atóxico,
com aproximadamente 20cm de comprimento.
Embalagem individual, devendo estar impresso os dados
de identificação, procedência, data de fabricação e
validade. Tipo ricca ou similar.\Unidade\99\4,05
25\Tesoura de unhas 3 1/2", corte reto, em aço inoxidável,
comprimento 9cm. Embalagem individual com dados de
identificação do produto e marca do fabricante. Tipo
mundial ou similar.\Unidade\50\6,94
28\Colchonete revestido em bagum (malha de poliéster,
recoberto com camada de plástico reforçado, com
durabilidade, toque macio e suave), tipo napa, com zíper
impermeável, densidade, dimensões aproximadas:
(cxlxe) 1,3x0,60x0,05.\Unidade\682\39,20

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28358/2011

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Fornecimento de materiais (colchão escolar,
peso de ferro, placar eletrônico....) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Soccer Esporte Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Colchão Escolar - conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\760,50
2\Colchão Escolar de apoio para saltos – conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\2\1.400,00
3\Colchão Gordo – Medidas: 3 (C) x 1,9 (L) x 0,3 (A) m.
conforme descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\4\3.765,40
4\Colchão Sarneige – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\670,00
5\Material para pré-escolar (gym-baby): conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\9\8.400,00
6\Molas para Mini-tramp – Molas aprovadas e testadas
no teste de tração compatível ao aparelho.\Und\10\51,55
7\Molas para Trampolim Acrobático - Molas aprovadas e
testadas no teste de tração compatível ao
aparelho.\Und\30\52,55
8\Pista de corrida de salto – Em borracha siliconizada e
carpete em toda superfície: 20m X 70cm X
3cm.\Und\2\13.720,00
9\Placas de Etafon importado – Com 4m X 1m X 5cm,
forração impermeável e articulada com
velcro.\Und\4\2.800,00
10\Lona de Salto para Duplo Mini-trampolim – Trançada
com fita de 12mm de largura.\Und\1\3.065,00
11\Lona de Salto para Mini-trampolim – Trançada com
fita de 12mm de largura.\Und\1\460,00
12\Lona de Salto para trampolim acrobático semi-oficial
– Lona vinílica ou nylon.\Und\1\4.650,00
13\Molas para Pista Acrobática – Molas aprovadas no
teste de tração compatível com o aparelho.\Und\10\26,00
14\Colchão Modular – 2 x 1 x 0,6m. Espuma revestida
com lona vinílica de alta resistência, com zíper e área
lateral para escape de ar.\Und\1\1.110,00
15\Colchão Escolar 8cm – 1,90 x 1,20 x 0,08m –
densidade 28 – revestido com lona vinílica.\Und\2\560,00
16\Colchão Escolar 6cm – 1,90 x 1,20 x 0,06m –
densidade 23 – revestido com lona vinílica.\Und\2\409,00
17\Extrator de Molas – Utilizado para facilitar a retirada
e/ou colocação das molas na estrutura metálica dos
aparelhos de trampolinismo.\Und\2\79,00
18\Magnésio – Embalagem econômica de 5 Kg; Indicado
para as mãos e os pés, foi elaborado e testado para
absorver o suor do atleta, melhorando sua aderência ao
aparelho.\Und\3\217,00
19\Bola GR Oficial Adulta laranja cítrica - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
20\Bola GR Oficial Adulta prata  - conforme descrição na
Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
21\Bola GR Oficial Adulta Amarela Cítrica  - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
22\Bola GR Oficial Adulta Vermelha  - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\120,00
23\Bola GR Oficial Infantil laranja cítrica - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
24\Bola GR Oficial Infantil Prata - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03. \Und\5\108,00
25\Bola GR Oficial Infantil Amarela - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
26\Bola GR Oficial Infantil Vermelha - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\108,00
27\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor pink.\Und\10\64,40
28\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor laranja
cítrica.\Und\5\64,40
29\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor
amarela.\Und\5\64,40
30\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor lilás.\Und\5\64,40
31\Fita Oficial em Cetim 6 m, na cor preta.\Und\5\64,40
32\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
pink.\Und\10\52,85
33\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
laranja.\Und\5\52,85
34\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor
amarela.\Und\10\52,85
35\Fita Infanto-Juvenil em Cetim 5 m, na cor dourada ou
verde-limão.\Und\5\52,85
36\Estilete em Fibra Oficial Infantil conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\50\95,75
37\Estilete em Madeira c/ girador - Com 50 cm de
comprimento. Girador com alfinete, usado para acoplar
o estilete na fita de ginástica rítmica. \Und\40\64,85
38\Estilete em Fibra Oficial Adulto conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\25\88,40
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39\Girador do Estilete – Kit com 3 unidades (giradores
com alfinete).\Und\30\23,60
40\Corda GR Oficial 3,20 m salmão - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\5\48,00
41\Corda GR Oficial 3,20 m rosa - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\10\48,00
42\Corda GR Oficial 3,20 m preta - conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\10\48,00
43\Arco Oficial Adulto branco e vermelho - conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\55,00
44\Arco Oficial Infantil branco e vermelho – conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\50,00
45\Maça Oficial em PVC Adulto – conforme descrição na
Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\140,00
46\Maça Escolar em PVC Adulto – conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Und\20\140,00
47\Bolsa Equipe Arco  - Bolsa específica para transporte
de até 10 arcos tamanho adulto.\Und\2\180,00
48\Bolsa Equipe Bola – Bolsa específica para o transporte
de até 6 bolas de GR tamanho adulto.\Und\2\118,00
49\Bolsa Kit GR Adulo – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\145,00
50\Bolsa Kit GR Infantil – conforme descrição na Proposta
Detalhe Anexo 03.\Und\10\135,00
51\Tapete para ginástica rítmica – conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03.\Un\1\46.685,00
52\Colchão para saltos de espuma de alta densidade,
revestido com lona de alta resistência e impermeável,
medindo: 3,00 x 2,00 x 0,30. \Und\1\3.340,00
53\Bloco de partida de aço/PVC, indicado para
treinamento, com armação rígida de aço e apoios de
plástico PVC, apropriado para todas as
pistas.\Und\1\330,00
54\Pelota de couro 250g aferida para iniciação, feito de
couro natural legítimo, com diâmetro aproximado de 6,5
cm, podendo ser usado em ginásio/pisos
rígidos.\Und\1\94,00
55\Cinto de tração – dois cintos ajustáveis com velcro
conectados por argolas de aço em fita de segurança de
3 metros de comprimento.\Und\1\170,00
56\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 41'.\Un\10\275,65
57\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 40'.\Un\10\275,65
58\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 39'.\Un\10\275,65
59\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 38'.\Un\10\275,65
60\Leash com dois distorcedor com uretano de  6,5 mm
x 6'  - STREP, caneleira larga e reforçada, em neoprene
original, com muita durabilidade em água salgada,
distorcedor duplo para 200libs  para pratica de body
board.\Un\50\90,00
61\Pé de pato Small\Pares\10\210,00
62\Pé de pato médio\Pares\20\210,00
63\Pé de pato Large\Pares\10\210,00
64\Pé de pato X Large\Pares\10\210,00
65\Cone confeccionado em plástico PVC rígido c/ 23 cm
de altura na cor laranja e branco.\Un\100\9,00
66\Cone confeccionado em plástico PVC emborrachado
c/ 50cm de altura na cor laranja e branco\Un\100\27,00
67\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 41'.\Un\10\280,00
68\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 40'.\Un\10\280,00
69\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 39'.\Un\10\280,00
70\Prancha para body board, bloco ET-PU3000, rabeta
Bat Tail, acabamentos Spanflex, Ultraslick e Neon Double
Shield, matéria prima nacional, indicada para amadores,
tamanho 38'.\Un\10\280,00
71\Pares de Wirist guard ajustável com fechamento em
velcro, composição 75% poliéster e 25 % couro
camurça.\Par\50\89,00
72\Capacete pró, confeccionado em 100% ABS,
resistente a impactos, com espuma interna, fitas e fechos
ajustáveis em nylon e aberturas para
ventilação.\Un\50\99,00
73\Prato disco cone para treino, altura 6,5 cm x largura
19,5 cm, em plástico flexível. \Un\200\6,60

74\Leash com dois distorcedor com uretano de  6,5 mm
x 6'  - STREP, caneleira larga e reforçada, em neoprene
original, com muita durabilidade em água salgada,
distorcedor duplo para 200libs  para pratica de body
board.\Un\50\90,00
75\Pares de joelheira pró, confeccionada em poliéster
com espuma, com fechamento ajustável em velcro,
casquilho plástico de alto impacto em
polietileno.\Par\50\94,00
76\Pares de cotoveleira pró, confeccionada em poliéster
com espuma, com fechamento ajustável em velcro,
casquilho plástico de alto impacto em
polietileno.\Par\50\94,00
77\Skate profissional shape 07 lâminas madeira marfim,
truck fundidos em alumínio, coquilhado liga leve,
rolamento abec 3 e rodas PU na cor branca.\Un\30\290,00
78\Skate iniciante shape 07 lâminas madeira marfim,
truck fundidos em alumínio, coquilhado liga leve,
rolamento abec 1 e rodas PU na cor branca.\Un\30\260,00
79\Flutuador confeccionado em EVA medida
23x14x11cm, monobloco.\Un\260\39,00
80\Palmar confeccionado em 100% ABS, anatômico,
suporte elástico 100% látex, medida 18x11x0,3cm, com
logo do Projeto Escola de  Natação no Mar e da PMRO/
SEMEL (sem slogan)\Par\200\46,00
81\Apito profissional esportivo classic confeccionado
em plástico rígido com 5 cm de comprimento
aproximadamente com silvo de 115 decibéis.\Un\40\40,00
82\Bico para encher bola em metal \Un\40\4,20
83\Bomba para encher bola, tamanho médio sistema
double action\Un\20\39,40
84\Saco para bola em fio nylon 2mm capacidade para 15
bolas\Un\15\27,00
85\Colchonete medindo 1,00 x 0,50 x 0,03 mt na cor azul
confeccionado em courvim (material sintético e lavável)
com logo Silk da PMRO/SEMEL\Un\500\46,00
86\Prancha 100%  EVA tamanho M medindo 0,33 x 0,25
x 0,03 cm com logo dos projetos\Un\500\37,50
87\Tubo mágico elaborado em polipropileno medindo 1,65
x 0,06 cm\Un\300\13,30
88\Peso de ferro de 2 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\85,00
89\Peso de ferro de 3 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\130,00
90\Peso de ferro de 4 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\145,00
91\Peso de ferro de 5 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\185,00
92\Peso de ferro de 7,26 Kg para treinamento. Implemento
não aferido (o peso pode variar de 0 a 70 gramas) com
pintura de excelente qualidade \Und\1\245,00
93\Martelo de ferro 3 kg para treinamento, feito de ferro
fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha cabo e
empunhadura.\Und\1\185,00
94\Martelo de ferro 5 kg para treinamento, feito de ferro
fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha cabo e
empunhadura.\Und\1\295,00
95\Martelo de ferro 7,26 kg para treinamento, feito de
ferro fundido, peso preciso e pintura a pó, acompanha
cabo e empunhadura.\Und\1\435,00
96\Martelo de PVC 500g, para iniciação, podendo ser
usado em ginásio/pisos rígidos.\Und\1\148,00
97\Disco de PVC 500g, para iniciação, podendo ser usado
em ginásio/pisos rígidos.\Und\1\143,00
98\Bastão de revezamento oficial de plástico, certificado
pela IAAF. \Und\1\35,50
99\Banco Sueco – Medidas: 4 (C) x 0,3 (L) x 0,3 (A) m.
Em madeira de pinho maciça, com trave de
equilíbrio.\Und\1\1.550,00
100\Barra Fixa Escolar – Com 1,6 m de altura. Fixa ao
chão por cabos de aço.\Und\1\2.800,00
101\Trampolim Acrobático Semi-Oficial – 2,5 x 3,5 x 1 m
– lona de salto vinílica ou nylon, estrutura de metalon
galvanizada e proteção lateral sobre as
molas.\Und\2\12.950,00
102\Duplo Mini-Trampolim – dentro das especificações
da FIG, lona de salto trançada com fita de 12 mm de
largura e protetor de molas.\Und\1\9.750,00
103\Espaldar sueco de madeira.\Und\2\1.510,00
104\Mini-tramp Competição – Lona de salto trançado
com fita 12mm de largura, com protetor de molas.
Estrutura reforçada e molas de alta
tensão.\Und\2\2.685,00
105\Pista de Tumbling – Molas helicoidais em aço-carbono
de 12cm de altura, placas de compensado de 160cm X
220cm X 20mm, cantoneiras estabilizadores de aço,
superfície em etafon forrado e articulado com velcro,
carpete de 6mm e superfície inferior antiderrapante. Por
placa.\Und\6\43.875,00
106\Plinto reto (retangular)  – Com 1,20m de altura – 06

gavetas, em madeira.\Und\2\2.250,00
107\Prancha tipo Rheuter.\Und\2\2.250,00
108\Mesa Extensora – Prolongamento utilizado para
trampolim acrobático, como proteção da área de
escape.\Und\4\7.700,00
109\Trampolim Acrobático Oficial – dentro das
especificações e normas internacionais, dobrável,
acompanha carrinho para transporte.\Und\1\22.450,00
110\Trave de Equilíbrio Escolar – Em aço, 5m (C) X 0,1
(L) X 0,4 (A). \Und\1\3.250,00
111\Trave Oficial\Und\1\7.350,00
112\Pista Acrobática TUMBL TRACK (cada módulo) –
conforme descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\7\5.350,00
113\Mesa de Salto (Tipo Plinto) – 1,35m de altura, em
madeira, plinto com formato de mesa de
salto.\Und\1\13.800,00
114\Elevador Hidráulico para Piscina,  conforme descrição
na Proposta Detalhe Anexo 03. \Und\2\11.800,00
115\Tabela de basquete hidraúlica oficial (PAR) conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Par\1\74.950,00
116\Placar eletrônico com 5 metros de largura, conforme
descrição na Proposta Detalhe Anexo
03.\Und\1\39.950,00
117\Trave de Futsal Oficial medindo (3,00 X 2, 00m),
tubo redondo de 3" polegadas, c/ requadro e buchas,
desmontável (Par)\PAR\1\2.650,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONFORME DETERMINA O Art.15.  §2º da Lei Federal
nº 8.666/1993

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36144/2010
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Para prestação de serviços contínuos de
transporte escolar, com ônibus urbano, aos alunos da
rede Municipal que se deslocam dentro do Município de
Rio das ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: TL & MM Transporte e Turismo Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\MAR DO NORTE - Totalizando 2.800 km (01
ônibus)\VIAGEM\400\407,40
2\BALNEÁRIO DAS GARÇAS - Totalizando 5.600 km (01
ônibus)\VIAGEM\600\427,00
3\CIDADE PRAIANA - Totalizando 33.600 km (02
ônibus)\VIAGEM\1.400\347,90
4\ÂNCORA - Totalizando 33.600 km (02
ônibus)\VIAGEM\1.400\345,00
5\VILA VERDE - Totalizando 11.200 km (02
ônibus)\VIAGEM\400\407,68
6\PALMITAL- Totalizando 4.800 km (02
ônibus)\VIAGEM\400\400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18414/2010
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de Softwares (Windows 7
Profissional, Acrobat Profissional...) para atender as
necessidades da Administração Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Hard Solution Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Windows 7 Professinal Português DVD ou última
versão disponível no mercado.\Un\100\494,00
02\Windows Server 2008 Standard DVD ou última versão
disponível no mercado.\Un\4\1.647,00
03\Office Professional 2007 Português CD ou última
versão disponível no mercado.\Un\50\1.330,00
04\Office Standard 2007 Português CD ou última versão
disponível no mercado.\Un\50\1.102,00
06\CS4 Design Premium 4.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\6\5.837,00
07\CS4 Design Standard 4.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\10\4.310,00
08\CS4 Web Premium 4.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\6\6.000,00
09\Dreamweaver CS4 10.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\6\1.262,00
10\Fireworks CS4 10.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\6\1.000,00
11\Flash PRO CS4 10.0 Windows Português DV 1 User
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ou última versão disponível no mercado.\Un\6\1.980,00
12\Illustrator CS4 14.0 Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\10\1.900,00
13\Indesign CS4 6.0 Windows Português DV 1 User ou
última versão disponível no mercado.\Un\10\2.040,00
14\Photoshop CS5 12.0 Full Windows Português DV 1 User
ou última versão disponível no mercado.\Un\20\1.990,00
15\Photoshop Extended CS4 11.0 Windows Português DV 1
User ou última versão disponível no mercado.\Un\6\2.458,00
16\CorelDraw Graphics Suite X5 Windows Espanhol/
Português ou última versão disponível no
mercado..\Un\20\1.149,00
17\Dic Michaelis Dicionário Eletrônico 2 Idiomas ou última
versão disponível no mercado.\Un\100\189,00
18\Google Earth Pro for business users ou última versão
disponível no mercado.\Un\10\1.183,00
19\SQL Server 2008 Standard por processador ou última
versão disponível no mercado.\Un\4\17.290,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8494/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de instrumentos musicais, que
atenderão a formação de Bandas de Músicas nas
Unidades Escolares da Rede Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: LM 174 Telecomunicações Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\CLARINETA : afinação em Si bemol, 17 chaves, corpo
em madeira (ébano).\QUASAR\UNID\10\525,00
7\TROMPETE DE VARA TENOR : afinação em Si bemol,
acabamento laqueado, calibre 13,7mm e campana
235mm.\QUASAR\UNID\4\589,00
9\BOMBARDINO : afinação em Si bemol, acabamento
laqueado, calibre 14,5mm e campana
300mm.\QUASAR\UNID\2\2.110,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8344/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Aquisição de produtos químicos a serem
utilizados na execução dos serviços de limpeza e de
conservação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
situada na ZEN (Zona Especial de Negócios).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Lattanzi Comércio de Produtos de
Limpeza e Descartáveis Ltda.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Hipoclorito de sódio\Sumatex\Kg\21.600\3,00
2\Sulfato de alumínio\Sumatex\Kg\32.000\2,30
3\Polímero 145 CT (emulsão)\Sumatex\Kg\1.000\25,45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16789/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de
tubos de concreto de diversos diâmetros para utilização
na restauração e manutenção da rede de drenagem pluvial
das ruas e avenidas do Município de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Lucdan Comércio de Artefatos de
Cimento e Material de Construção Ltda.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Marca/Unidadade/
Quantidade/ Valor Unitário (R$):
01\Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias
de águas pluviais, com diâmetro de 800mm, junta de
argamassa.  FORNECIMENTO\LUCDAN\M\500\135,00
02\Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias
de águas pluviais, com diâmetro de 1.000mm, junta de
argamassa.  FORNECIMENTO\LUCDAN\M\400\207,00
03\Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias
de águas pluviais, com diâmetro de 1.200mm, junta de
argamassa.  FORNECIMENTO\LUCDAN\M\150\325,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24479/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de
gêneros alimentícios nõ perecíveis (...) para atendimento

das necessidades da Secretaria Municiapal de Esporte e
Lazer, bem como seus Projetos, Eventos e de suas
Unidades Esportivas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:Real Bramar Comércio de Materiais
de Informática, Papelaria, Limpeza e Alimentos Ltda- ME.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Xarope de Guaraná, concentrado, com rendimento
mínimo de 50 litros por unidade, bombona de 05
litros\Und\300\21,40
02\Bebida natural a base de extrato de guaraná, copo
com 290 ml, pronto para beber, caixa com 36
unidades\Caixa\700\21,00
03\Barra de cereal, pesando aproximadamente 25 gr,
110 kcal, fonte de fibras, livre de gordura trans,
embaladas individualmente, contendo cerais, aveia e
pedaços de frutas. Embalagem contendo data de
fabricação e de validade, lote e informações
nitricionais.\Und\12000\1,06
04\Bolo sabor artificial de baunilha, com cobertura e
recheio sabor chocolate, pesando aproximadamente 45
g, embalado individualmente, livre  de gordura trans.
Embalagem individual contendo data de fabricação e de
validade.\Und\15000\1,55
05\Água mineral sem gás, acondicionado em copo plástico
com 200 ml, caixa com 48 unidades.\Caixa\40\17,30
06\Biscoito doce tipo maisena, embalagem com 200 gr.
\Embalagem\4000\1,40
07\Biscoito salgado, embalagem original com no mínimo
150gr, contendo seis embalagens individuais com no
mínimo 25 g cada.\Embalagem\2000\1,79
08\Biscoito salgado, tipo CREAM CRACKER, embalagem
com no mínimo 200 g.\Embalagem\4000\1,40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21975/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais diversos de papelaria (caneta esferográfica,
papel sultife a4 e preendedor para crachá), que atenderão
aos cursos e oficinas da Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Diboá Comercial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
5\Caneta esferográfica cristal - azul caixa c/50
unidades\BIC\Und\3500\0,57
21\Papel Sulfite A4 , 75g - Alcalino 210x297 com
500fls\CHAMEX\Resma\80\8,86
COMPROMITENTE: Fireng Empreendimentos Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
23\Prendedor p/crachá metálico tipo jacaré e presilha
plastica pacote c/100un\SPRING WORLD\Und500\17,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24477/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis (...) para atendimento
das necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, bem como de seus Projetos, Eventos e de suas
Unidades Esportivas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Fireng Empreendimentos Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Sanduíches composto de 01 pão francês com no
mínimo 50 gr, manteiga, 01 fatia de mortadela de primeira
linha, embaladas individualmente em sacos plásticos
próprios para sanduíches \Und\9600\1,70
02\Melancia com poupa firme e intacta, com peso
variando entre 05 a 10 kg a unidade\Kg\750\1,34
03\Banana prata, extra, em pencas, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, com poupa firme e intacta, sem danos
físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte, com
peso médio de 120 gr cada fruta \Kg\900\2,90
04\Maçã vermelha, nacional, não ácida, de primeira,
apresentando tamanho, cor, e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, com peso médio de 120 gr a
unidade\Kg\700\2,98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22613/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca.
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de
material de consumo (produtos cirúrgicos, de
procedimentos de uso veterinário – bem como: soro
fisiológico, esparadrapo, álcool 70%,...) 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: Luiz Fernando R Rocha Artigos
Médicos e Hospitalares-ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
8\Soro Fisiólogico 500 ml\Baxter\UND\500\3,23
9\Compressas gaze hidrófila 7,5 cm – pct c/ 500 und\Mb
Têxtil\UND\100\15,25
10\Água oxigenada - litro\Rio química\UND\24\4,40
11\Álcool 70% - litro\Myako\UND\24\6,41
12\Lâmina bisturi n° 24 – cx c/ 50 und\Advantive\UND\30\15,90
13\Máscara Cirúrgia descartável – pct 50
und\Santé\PCT\20\5,70
14\Toca Cirúrgica descartável – pct c/ 100
und\Santé\PCT\5\6,90
15\Esparadrapo 10x4,5cm - rolo\Missner\UND\20\6,20
16\Seringa 1 ml - und\Viet Jet\UND\100\0,33
17\Seringa 3 ml - und\Procare\UND\5.000\0,44
18\Seringa 5 ml - und\Procare\UND\3.000\0,46
19\Fio catgut n° 1 – cx c/ 24 und\Technofio\CX\50\58,50
20\Fio catgut n° 0 – cx c/ 24 und\Technofio\CX\50\58,50
21\Fio catgut n° 2-0 – cx c/ 24 und\Technofio\CX\50\58,50
22\Fio nylon n° 2-0 – cx c/ 24 und\Procare\CX\50\27,50
23\Fio nylon n° 1 – cx c/ 24 und\Procare\CX\10\27,50
24\Fio nylon n° 3-0 – cx c/ 24 und\Procare\CX\10\27,50
26\Luvas cirúrgicas – tamanho 7,5 / 8,5 -
par\Lengruber\UND\1.500\1,70
27\Luvas procedimentos – tamanhos PQ / MD – cx c/ 50
pares\Lengruber\UND\50\17,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21563/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de material gráfico para atender as necessidades
pedagógicas, divulgação e apresentação dos diversos
cursos, eventos e formaturas das Unidades Escolares e
Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: CS & CS Comércio e Serviços Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\ convite de formatura com 4 lâminas em couchê 150g/
m², impressão 4/4 e capa em couchê 180g/m², impressão
4/4 formato aberto 44x15cm e formato fechado 22x15cm,
acabamento tipo canoa e grampo.\und\800\12,55
02\caneta de corpo sextavado, produzida em resina
plástica, medindo 130mm de comprimento, 8mm de
diâmetro e comprimento total de 144mm, ponteira reforçada
usinada em latão, com banho de níquel, com esfera de
tungstênio, medindo 0,7mm de diâmetro, tinta na cor azul,
acondicionada em tubo plástico e com capacidade mínima
de escrita de 2.000 metros, tampa de proteção da ponteira
em resina plástica.\und\7.700\1,38
03\certificado formato 2210x310mm, em cartão triplex 250g/
m², 4x0 cores, cortado fotolito 1000m.\und\10.150\0,69
04\convite com envelope, formato 210x148mm, em
couchê 230g/m², cortado 4x0 cores.\und\12.200\0,44
05\cartazete formato 450x620mm em couchê 150g/m²,
cortado.\und\1.350\1,60
06\folder aberto 306x210mm, em papel couchê 150g/
m², 4x4 cores, dobrados e cortados.\und\14.600\0,45
07\bloco formato 21x29 em 3 vias - 1ª via 70g branca, 2ª
via super boner verde, 3ª via super boner rosa,
acabamento grampeado e picotado.\und\200\15,80
10\bloco formato 160x210mm, em papel apergaminhado
75g/m², 1x0 cores, acabamento fotolito (1m).\und\1.000\2,80
11\pasta formato aberto 460x310mm, formato fechado
230x310mm, em supremo 250g/m², 4x4 cores,
acabamento dobrado, cortado fotolito (2,30m), plástico
brilho na frente.\und\1.000\3,69
12\crachá papel couchê 230, brilho 4/0, com
cordão.\und\1.300\1,78
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COMPROMITENTE: N. P. Magalhães Propaganda e
Marketing ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
08\banner formato 0,90x1,40m em lona de vinil adesivado
colorido.\und\40\85,00
09\fundo de palco formato 3 x 3m em lona de vinil
adesivado colorido.\und\13\485,00
13\faixa com acabamento em madeira, recorte em vinil,
adesivo sobre lona branca, medindo 3mx50cm\und\400\72,00
14\prova para avaliação, contendo até 16 páginas, no
formato fechado 210x330mm, em ap 75g/m², impressão
do miolo 1/1, capa em papel ap 75g/m², impressão 4/0,
acabamento canoa grampo.\und\40.000\2,72
15\cartão resposta no formato 201x100mm, em offset,
150g/m², impressão 1/0.\und\40.000\0,78

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22138/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição e instalação de gás liquefeito de
petróleo (glp), envasado em recipientes retornáveis p-13
para atender às necessidades das Unidades
Administrativas instaladas na sede Administrativa da
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Alahysio Pereira de Oliveira CIA. Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,
acondicionado em recipiente retornável (botijão a base
de troca) de 13 kg, com lacre de segurança na parte
superior, devendo ser efetuado a substituição imediata
dos recipientes que apresentem vazamento ou sinais
evidentes de má conservação. nota: incluindo entrega e
instalação, pelo fornecedor, nos endereços fornecidos
pela contratante.\und\100\38,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15670/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: fornecimento de kit de uniformes para atender
aos alunos das Unidades Escolares, Creches Municipais,
Creches Sociais, Centro de Convivência Integrada e
camisas  de malha para atender aos diversos Eventos,
Projetos, Conselhos e Ações da Administração Pública,
através da Secretaria Municipal de Educação  e Secretaria
Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Projeto B Comercial e Distribuidora
de Artigos em Geral Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\ - Kit Escolar (uniforme) para o pré-escolar feminino,
nos tamanhos 04 a 12, composto de:\Kit\3.202\251,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,80
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,70
\ Calça de helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,00
\ Bermuda de helanca\Unid\2\19,10
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\Tênis\Par\1\56,00
02\ - Kit Escolar (uniforme) para o pré-escolar masculino,
nos tamanhos 04 a 12, composto de:\Kit\3.302\246,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,80
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,70
\ Calça de helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,00
\ Bermuda de tactel\Unid\2\16,60
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\Tênis\Par\1\56,00
03\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º segmento diurno
feminino, nos tamanhos 06 a 16, composto
de:\Kit\9.568\300,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,80
\ Calça helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\17,50
\ Bermuda de helanca\Unid\2\44,10
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,60
\Tênis\Par\1\56,10
04\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º segmento diurno
masculino, nos tamanhos 06 a 16, composto
de:\Kit\9.682\309,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,80

\ Calça de helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\17,50
\ Bermuda tactel\Unid\2\48,60
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,60
\Tênis\Par\1\56,10
05\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º segmento diurno
femino, no tamanho P, composto de:\Kit\372\324,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\58,70
\ Calça helanca\Unid\1\39,60
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,50
\ Bermuda de helanca\Unid\2\46,60
\ Camisa s/ manga\Unid\1\16,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\23,30
\Tênis\Par\1\56,20
06\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º segmento diurno
masculino, no tamanho P, composto de:\Kit\406\324,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\58,70
\ Calça de helanca\Unid\1\39,60
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,50
\ Bermuda tactel\Unid\2\46,60
\ Camisa s/ manga\Unid\1\16,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\23,30
\Tênis\Par\1\56,20
07\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º e 2º seg. noturno
feminino, nos tamanhos P / M / G / GG, composto
de:\Kit\1.330\73,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\21,70
\ Camisa meia manga\Unid\2\17,90
\ Camisa s/ manga\Unid\1\15,50
08\- Kit Escolar (uniforme) para o 1º e 2º seg.not.
masculino, nos tamanhos P / M / G / GG, composto
de:\Kit\1.410\73,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\21,70
\ Camisa meia manga\Unid\2\17,90
\ Camisa s/ manga\Unid\1\15,50
09\- Kit Escolar (uniforme) para o 2º segmento feminino,
nos tamanhos 14 e 16, composto de:\Kit\3.242\157,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,00
\ Camisa meia manga\Unid\2\17,50
\ Bermuda de helanca\Unid\2\42,60
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
10\- Kit Escolar (uniforme) para o 2º segmento masculino,
nos tamanhos 14 e 16, composto de:\Kit\2.926\165,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,00
\ Camisa meia manga\Unid\2\16,75
\ Bermuda tactel\Unid\2\47,40
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,70
11\- Kit Escolar (uniforme) para o 2º segmento feminino,
nos tamanhos P / M / G / GG, composto de:\Kit\3.574\169,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\23,00
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,00
\ Bermuda de helanca\Unid\2\47,15
\ Camisa s/ manga\Unid\1\15,70
12\- Kit Escolar (uniforme) para o 2º segmento masculino,
nos tamanhos P / M / G / GG, composto
de:\Kit\4.066\169,00
\ Camisa manga longa\Unid\1\23,00
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,00
\ Bermuda tactel\Unid\2\47,15
\ Camisa s/ manga\Unid\1\15,70
13\- Kit Escolar (uniforme) para o ensino médio feminino,
nos tamanhos P / M / G / GG, composto de:\Kit\316\220,00
\ Camisa manga longa pólo\Unid\1\43,10
\ Camisa pólo\Unid\2\34,45
\ Bermuda de helanca\Unid\2\46,00
\ Camisa s/ manga\Unid\1\16,00
14\- Kit Escolar (uniforme) para o ensino médio masculino,
nos tamanhos P / M / G / GG, composto de:\Kit\60\220,00
\ Camisa manga longa pólo\Unid\1\43,10
\ Camisa pólo\Unid\2\34,45
\ Bermuda tactel\Unid\2\46,00
\ Camisa s/ manga\Unid\1\16,00
15\- Kit Escolar (uniforme) para Creche, feminino, nos
tamanhos 02 a 06, composto de:\Kit\704\270,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,80
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,70
\ Calça de helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,00
\ Bermuda de helanca\Unid\3\19,10
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\Tênis\Par\1\55,90
16\- Kit Escolar (uniforme) para Creche, masculino, nos
tamanhos 02 a 06, composto de:\Kit\778\263,00
\ Agasalho de helanca\Unid\1\49,92
\ Camisa manga longa\Unid\1\22,70
\ Calça de helanca\Unid\1\33,50
\ Camisa meia manga\Unid\2\18,10
\ Bermuda de helanca\Unid\3\16,66
\ Camisa s/ manga\Unid\1\14,80
\Tênis\Par\1\55,90
17\- Camisa em malha adulto para Eventos, Projetos, e
Conselhos, nos tamanhos P/M/G//GG
\Camisa em malha adulto\Unid\57.500\14,95

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23145/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de consumo (cola
instantânea, broca 1/8’...) PARA atender às necessidades
do Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais 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: Yeshua Comércio e Serviços de
Manutenção Predial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Arrebitador de alicate para rebite de repuxo alumínio
3,2 x 8 polido.\STAFER\Unid\50\36,10
2\Cola instantânea 5 gramas em tubo acrílico.\SUPER
BONDER\Unid\200\7,60
3\Broca 1/8’.\VONDER\Unid\120\2,47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 27740/2011,
27742/2011, 27751/2011, 27754/2011, 27757/2001, 27765/
2011, 27766/2011, 27768/2011 e 27771/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Aquisição de material de consumo diverso
(luva, bastão...) para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: R. M. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO 27742/2011
2\Luva de vaqueta, modelo cinco dedos, com tira de
reforço entre o polegar e o indicador, reforço de vaqueta
na palma costurado internamente, elástico no dorso para
ajuste, e debrum no punho. Material da luva:
Confeccionada em vaqueta asa (couro) de toque macio.
Costura: linha de poliéster trançado. Debrum: Fita em
tecido sintético. Indicado para a proteção das mãos do
usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, nas
seguintes atividades: Manuseio de cargas; arraste de
fios; cabos de aço e cordas; rapel e etc. Tamanho Único.
\Bombeiros\Pares\100\16,00
PROCESSO 27754/2011
4\Bastão sinalizador para trânsito, corpo em plástico de
alta resistência , comprimento total de 55cm, sendo a
área luminosa vermelha fluorescente refletiva com 33cm
de comprimento x 4cm de diâmetro, composta por 07
led’s, com ponteira na função lanterna com tampa
roscável para troca de lâmpada. Cabo com cordão
empunhador e clip para cinto, botão liga / desliga e botão
seletor para luz fixa / piscante / lanterna. Alimentação:
02 pilhas médias alcalinas(não incluídas), alojadas no
cabo empunhador.\W-Import\UND\100\89,00
PROCESSO 27757/2011
5\Colete Refletivo Tipo Manta, confeccionado com tela
de poliéster, com 03(três) faixas horizontais na frente e
nas costas em toda sua extensão confeccionadas com
retrorrefletivo microprismático de alta refletibilidade na
cor cristal com PVC forrado na cor amarela e fixado
através de soldas eletrônicas de alta freqüência. A terceira
faixa adicional na altura de cintura possibilita regulagem
e adaptação a qualquer tamanho. As letras
Retrorrefletivas possibilitam a imediata identificação do
usuário do colete por parte de condutores de veículos,
possibilitando maior segurança para ambas as partes.
Na parte da frontal. Na 1ª faixa Refletiva na parte frontal
de cima para baixo, deverá conter o dizer “GUARDA”.
Na 2ª faixa Refletiva na parte frontal de cima para
baixo, deverá conter o dizer “MUNICIPAL”. Na parte das
costas. Na 2ª faixa Refletiva na parte das costas de
cima para baixo, deverá conter o dizer
“TRÂNSITO”.\Planeta Sinalização\UND\300\250,00
PROCESSO 27765/2011
6\Colete Refletivo Tipo Manta, confeccionado com tela
de poliéster, com 03(três) faixas horizontais na frente e
nas costas em toda sua extensão confeccionadas com
retrorrefletivo microprismático de alta refletibilidade na
cor cristal com PVC forrado na cor amarela e fixado
através de soldas eletrônicas de alta freqüência. A terceira
faixa adicional na altura de cintura possibilita regulagem
e adaptação a qualquer tamanho. As letras
Retrorrefletivas possibilitam a imediata identificação do
usuário do colete por parte de condutores de veículos,
possibilitando maior segurança para ambas as partes.
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Na parte da frontal. Na 1ª faixa Refletiva na parte frontal
de cima para baixo, deverá conter o dizer “GUARDA”.
Na 2ª faixa Refletiva na parte frontal de cima para
baixo, deverá conter o dizer “MUNICIPAL”. Na parte das
costas. Na 2ª faixa Refletiva na parte das costas de
cima para baixo, deverá conter o dizer
“EVENTOS”.\Planeta Sinalização\UND\150\250,00
PROCESSO 27766/2011
7\Capa de chuva, confeccionada em nylon emborrachado
DT 70 com 56 fios no urdume e 48 fios na trama, espessura
de 0,20 mm, com resistência mínima ao rasgamento de 33
kg urdume, 26 kg na trama, com capuz, cor azul marinho,
com corte anatômico, fechamento com velcro, com faixa
refletiva em branco nas costas, com os dizeres em
arco:GUARDA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS na cor
branca nas costas, modelo dos bolsos laterais sem abertura.
Um bolso do lado esquerdo interno no peito. Brasão da
Guarda Municipal em silk do lado esquerdo do peito na cor
branca, fechamento do punho com elástico. Nos seguintes
tamanhos: ·         300 Unidades Tamanho G. ·         300
Unidades Tamanho GG.\Passo Bom\UND\600\150,00.

COMPROMITENTE: Tubarão Equipamentos de
Informática e Papelaria Ltda - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO 27740/2011
1\Coturno Anti-chamas de couro vaqueta na cor preta,
estampa pólvora, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros.
Forrada internamente e com forro de P.U no cano e tecido
antifungo na gáspea e parte frontal do cano forrada com
tecido 100% poliéster na cor preta dublado com espuma de
P.U de 3 mm de espessura. Na parte frontal do cano possui
um proteção (caneleira) interna, com fibra de papelão duro
de 2,0mm de espessura, e com refletivos na parte traseira
e laterais. O Fechamento lateral da bota é feito com zíper
grosso de 7,0mm de espessura, de primeira qualidade e
com uma proteção interna do zíper de napa vacum e esterna
de couro com fecho em velcro. Biqueira (couraça) em amterial
plástico resinado ternmoconformado com espessura de
1,5mm e cotraforte termoplástico e resinado com espessura
de 1,5mm que não se deforma com a umidade. Palmilha de
montagem de fibra celulose (bidim) com reforço na parte
traseira e com alma de aço de 1,0mm de espessura, 8,0mm
de largura e 10,0mm de comprimento, evitar a plexão
excessiva do solado. A borda do cano (colarinho da
panturrilha) é feita com napa vacum de toque macio para o
ajuste do cano à perna, com espuma de P.U com espessura
de 15,0mm, transpassada por quatro costuras paralelas.
Solado tipo unissola de borracha antiderrapante, resistente a
300°C, com alta resistência a abrasão, blaqueado no planta
e no salto com dois fios de dupla laçada, sendo um fio n°3
de ploiéster e outro nº4 de nylon encerrado. Nos seguintes
tamanhos: ·         Tamanho 35 – 02 unidades;     Tamanho 36
– 03 unidades; ·         Tamanho 37 – 05 unidades;     Tamanho
38 – 10 Unidades; ·         Tamanho 39 – 20 unidades;
Tamanho 40 – 30 unidades; ·         Tamanho 41 – 32 unidades;
Tamanho 42 – 40 unidades; ·         Tamanho 43 – 20 unidades;
Tamanho 44 – 10 unidades; ·         Tamanho 45 – 05 unidades;
Tamanho 46 – 03 unidades.\Atalaia\Pares\180\299,00
PROCESSO 27768/2011
8\Coturno em Couro, tipo Militar, cor preto, Modelo Box
Zípper, extra leve com brilho, fechamento com zipper e
cadarço.  Nos seguintes tamanhos: · Tamanho 35 – 10
unidades; ·Tamanho 36 – 20 unidades; · Tamanho 37 – 20
unidades; · Tamanho 38 – 50 Unidades; ·         Tamanho 39
– 50 unidades; ·         Tamanho 40 – 50unidades; ·         Tamanho
41 – 70 unidades; ·  Tamanho 42 – 90 unidades; ·         Tamanho
43 – 80 unidades; · Tamanho 44 – 70 unidades; · Tamanho 45
– 20 unidades; ·Tamanho 46 – 10 unidades.\
Atalaia\UND\540\75,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 27741/2011,
27744/2011, 27750/2011, 27770/2011, 27773/2011, 27774/
2011, 27891/2011 e 27896/2011.
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Aquisição material de consumo diverso (fita tipo
zebrada, abafador..) para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Fireng Empreendimentos Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO Nº 27741/2011
1\Fita tipo zebrada, Fornecida em rolo de 180 metros de
comprimento e 70 mm de largura. Sem adesivo, nas
Cores Preto e Amarelo intercaladas. Material:

Plástico\Zebrada\UND\300\8,90
PROCESSO Nº 27773/2011
5\ABAFADOR – Ferramenta usada para combater direto
ao fogo apagando-o por abafamento. Construída da
lâmina (‘flap’) de borracha compacta com duas lonas
internas para maior resistência a flexão e maior
durabilidade. A Lâmina de borracha tem as seguintes
medidas: 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 3
mm de espessura, e é parafusada em armação de ferro
em forma de T, com angulação de 45º proporcionando
maior ergonomia ao operador durante o combate. Cabo
de madeira com comprimento de 1,50m e diâmetro de 30
mm. Peso Total: 2,3 Kg\R.R\UND\60\89,00

COMPROMITENTE: R. M. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO 27750/2011
3\Luva para combate a incêndio confeccionado em malha
50% para aramida e 50% meta aramida, com
aproximadamente 230g/m2, resistência a calor de contato
a 250Cs de no mínimo 15 segundos em conformidade
com a norma EN659/03 e EN407, resistência a corte de
no mínimo 60N (nível 3) e de perfuração de no mínimo130
N(nível 3) conforme norma EN659/03 e EN388/03,
resistência a abrasão mínima de pelo menos 3500 ciclos
(nível 3) conforme norma EN659/03 e EN388/03. A luva
deve conter reforço na palma e dorso em couro e dedeiras
em couro com espessura de 5/7 linhas. O reforço do
dorso em couro deve ter pelo menos 5 cm de largura
com costura em forma de “X” para melhor fixação do
reforço. A luva deverá conter reforço no dorso interno
para melhorar a estrutura da luva. O dorso deverá ser
confeccionado em malha de aramida com
aproximadamente 225 g/m2 de alta performance anti-
chama. Deverá possuir barreira de umidade com
membrana de micro poros 100% impermeável e respirável
e totalmente selada com resistência a penetração de
líquido conforme norma EN659/03 e EN368. A luva
deverá ser forrada com malha antialérgica com gramatura
aproximada de 255g/m2 aumentando a performance
térmica. Lateral interna dos dedos indicador e mínimo
deve ser em malha 50% para aramida e 50% meta aramida
(mesma malha da palma) Dedos médio e anelar devem
ter a lateral interna e externa com couro com espessura
de 5/7 linhas. Ajuste de punho com tira para regulagem
em fecho de argolas e gancho e elástico embutido. Todas
as costuras devem ser feitas com linha de aramida com
resistência de tração >350N conforme norma ISO13935/
2 e norma EN659/03. As luvas deverão ter logotipo
bordado na tira de ajuste com a marca do fabricante. Os
tecidos de para-aramida e meta-aramida devem
apresentar resistência de aquecimento conforme norma
ISO17493(não derrete / não queima e não goteja). Nos
seguintes tamanhos: ·         Tamanho M – 05 unidades ·
Tamanho G – 15 unidades ·         Tamanho GG – 10
Unidades\Jobi Fire\Pares\30\308,00
PROCESSO 2770/2011
4\Lanterna confeccionada em polipropileno na cor laranja
possui lente em Tuflexx inquebrável, refletor em
policarbonato, conector da bateria ABS e molas
revestidas. A intensidade luminosa é de 50.000 velas o
que permite um raio aproximado de 200 metros de luz. O
botão liga/desliga é anticentelha e possui protetor de
impacto. Especificação: * Alimentação: bateria 6 volts *
Bulbo: Krypton (KPR-113) * Potência luminosa: 50.000
velas * Tipo de lente: Tuflexx inquebrável * Peso com
bateria: 420gramas * Dimensões: 20,9 x 12,4 x 14,2cm
(CxLxH) * Material: polipropileno * À prova d água * À
prova de explosão\L-Tech\UND\10\159,50
PROCESSO 2774/2011
6\Capa para Combate a Incêndio na cor preta, 100%
antichama composto por três camadas de proteção, com
as seguintes especificações: Camada externa fixa, em
tecido tipo tela 1X1, composto de (93% meta-aramida -
5% para-aramida - 2% P.140 fibra anti-estatica) com
250grs/m², resistente a chama e abrasão, com tratamento
de hidro-repelente; - 1ª Camada interna, Barreira de vapor
e liquidos, 100% PTFE - 130 grs/m², estanqueidade de
fora para dentro, respiração de dentro para fora, não
permite a passagem de vapores e liquidos para maior
conforto do usuario, mantendo a integridade fisica, sem
provocar excesso de transpiração. - 2ª Camada interna,
Barreira Termica em feltro (100% meta-aramida)
proporcionando a camada resistente as temperaturas
com 205grs/m². - 3ª Camada interna, tecido em 100%
meta-aramida com 110grs/m² como acabamento para
contato com a pele, unido a 2ª camada interna por costuras
trapezoidais em linha de 100% meta-aramida.
GRAMATURA TOTAL: 695grs/m² Manga tipo raglã para
maior liberdade de movimentos; Punho interno das
mangas em malha de 100% meta-aramida, contra a

penetração de liquidos e chamas; cabedal externo do
mesmo material da camada externa do blusão, para
fixação do polegar; Costuras seladas atraves de fita
termo adesiva de 100% PTFE para evitar penetração de
liquidos e vapores para o interior da capa; Gola alta com
forração interna do mesmo material da 1ª e 2ª camadas
internas da capa, com no minimo 100mm de altura para
proteção de pescoço com velcro de 50mmx50mm fêmea,
com lapela de 170mmX120mm com velcro macho de
50x50mm em ambos os lados para fechamento sobre a
gola e fixação na posição aberta; Bolso porta radio
sanfonado do lado esquerdo do peito com duas aberturas
caseadas na parte de baixo para escoamento de liquidos,
tampa do mesmo material da camada externa do blusão
com fechamento em velcro de 50mm com abertura para
saida da antena; Bolso inferior sanfonado
(200mmX250mm) com tampa, posicionado na lateral
direita da capa na altura da coxa, aberturas caseadas
nos cantos inferiores para drenagem; Fechamento duplo
por meio de ziper com 8mm de largura de boa qualidade
não metalico e velcro de 50mm de largura sobreposto e
embutido em pala da vista frontal com no minimo 100mm
de largura, com forração interna de barreira de liquidos e
vapores; Faixas reflexivas em tecido 100% meta-
aramida com aplicação de micro esferas de vidro com
grande ângularidade aplicadas, com coeficiente minimo
de reflexão de 330 candelas/m², nas cores amarelo limão
e prata, com no minimo 50mm largura, fixadas por meio
de costura em linha de 100% meta-aramida com volta
total na barra, punhos, peito e costas passando abaixo
das axilas, adesivo ignífugo e refletivo na cor cinza
centralizado nas costas com os dizeres “DEFESA CIVIL”;
No seguinte tamanho:  ·  Tamanho G –  04 unidades; ·
Tamanho GG – 04 unidades;\Job Luve\UND\8\1.890,00
PROCESSO 27891/2011
7\Corda Estática de 10,0 mm, composta com capa 100%
aramida, com espessura de 10mm e com a alma 100%
poliamida. A Aramida é extremamente resistente a cortes
e abrasão. Também resiste a exposição a chamas e
calor irradiado de até 400º C por curtos períodos de
tempo, o que a faz ideal para operações de resgates em
diversas circunstâncias. * Cada rolo contendo: 100
metros.\Lanex\und\2\1.240,00
8\Corda Estática de 14,0 mm, composta com capa 100%
aramida, com espessura de 10mm e com a alma 100%
poliamida. A Aramida é extremamente resistente a cortes
e abrasão. Também resiste a exposição a chamas e
calor irradiado de até 400º C por curtos períodos de
tempo, o que a faz ideal para operações de resgates em
diversas circunstâncias. * Cada rolo contendo: 100
metros.\Lanex\und\2\4.400,00
PROCESSO 27896/2011
9\Alavanca de Arrombamento tipo HOLLIGAN de 30"/
36" com unha arrombadora ou cortadora. Ferramenta
especialmente desenhada para desencarcerar, arrancar,
perfurar, cortar e remover de todo o tipo de barreiras
existentes entre a equipa de salvamento e a vida a
salvar. Constituída pela cabeça e unha fabricadas em
aço forjado de alta resistência, montadas numa barra de
1" com pegas antiderrapantes.\Bombeiro\UND\5\1.050,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7483/2011.
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição e instalação de divisórias e persianas
para atender às necessidades de diversos setores da
Administração Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: G. Marins Comércio Ltda – ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Divisória tipo painel, com 35mm de espessura,
constituída de painel cego, com miolo semi-oco, revestido
em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado
em perfis de aço galvanizado pintado, inclusive portas,
com fornecimento e instalação\M2\4500\194,00
2\Divisória tipo painel-vidro-painel, com 35mm de
espessura, constituída de painel cego até a altura de
1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m,
com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, pintado, estruturado em perfis de aco
galvanizado, pintado, inclusive portas, com  fornecimento
e instalação.\M2\1000\171,00
3\Persiana vertical 01 trilho em alumínio com
componentes de polipropileno, corrente de giro em PVC,
corrente de base em aço inox e tecido de algodão com
poliéster, resinado na cor cinza.\M2\500\117,00
4\Persiana horizontal  em aluninio com espessura de
0.21 importado com efeito onda , cabecote e base em
ferro tratado anti- ferrugem. Acabamento  em plastico
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policarbonato, com peças em aço, bastão maciço,
cordãdarço importados com tratamento anti-
descoloração.\M2\2000\118,00
5\Persiana horizontal  em aluninio perfurado com espessura
de 0.21 importado com efeito onda , cabecote e base em
ferro tratado anti- ferrugem. Acabamento  em plastico
policarbonato, com peças em aço, bastão maciço, cordão
e cadarço importados com tratamento anti-
descoloração.\M2\300\135,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Fornecimento de bens permanentes (móveis)
para atender as necessidades de diversos setores da
Administração Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: G. Marins Comércio Ltda - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidadade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Armário diretor revestido em post forming 25mm com
prateleiras internas e 02 portas com fechadura na parte
superior.prateleira interna com regulagem e divisão
central, revestido em fórmica com espessura de 25 mm
filetado com filete de 2,5 mm em todos os lados, painel
de fundo de 18 mm, pés em aço quadrado pintado em
epóxi-pó texturizado com niveladores de piso. Medindo:
1,63m x 0,90cm x 0,40cm.\Unid\300\950,00
2\Armário baixo com duas portas. Tampo sobreposto em
post forming 180° 25mm na área de contato, filetado
com filete de 2,5 mm nos demais lados. Corpo em
melamínico de 25mm filetado. Fundo em melamínico
18mm. Puxadores em pvc, porta direita com chave e
trava simultânea das portas. Base retangular fechada.
Medidas: largura 900 x profundidade 400 x altura
740.\Unid\150\898,00
6\Armário estante revestido em post forming 25mm com
02 portas baixas e 03 prateleiras, com fechadura na
parte superior da porta. Prateleiras com regulagem de
altura e divisão central, revestido em fórmica com
espessura de 25mm filetado com filete de 2,5mm em
todos os lados, painel de fundo de 18mm, pés em aço
quadrado pintado em epóxi pó texturizado com niveladores
de piso. Medindo: 1,63mx0,90cmx0,40.\Unid\110\880,00
9\Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho
oficio, com fechadura e travamento simultaneo, tampa e
frente das gavetas em chapa de madeira aglomerada em
formica, gavetas com chapa de aço dobrada, com trilho
telescópico que sustentam o peso das pastas c/ corrediças
e corpo chapa de aço n. 22 com pintura eletrostática,
medindo 465x680x1350mm\Unid\400\1.125,00
10\Arquivo de aço em chapa n. 22 c/ 06 gavetas, com
pintura eletrostática na cor cristal, com sistema de trilho
telescópico e divisão central em cada gaveta, medindo
1,33x0,55x0,70 \Unid\100\1.698,00
12\Mesa com base lateral, estrutura tubular aluminio 1",
diametro de 2mm, parede liga 6063t5, acabamento polido,
rebite de aluminio, parafuso de aço 1.010/20 zincado e
envernizado. Aro central em tubo de aluminio
140mmx6mm, parede, ponteiras plasticas, tampo de
70cmx70cm com estrutura em madeira osb com
acabamento em aluminio texturizado e bordas em aluminio
polido com 04 pés\Unid\80\535,00
13\Cadeira em estrutura tubular de aluminio 1", diametro
de 2mm, parede liga 6063t5, acabamento polido, rebite
de aluminio, parafuso de aço 1.010/20 zincado e
envernizado. Assento e encosto com paleta em aluminio
trabalhada pintada. Medidas: p0,52xl0,52xh0,82, nas cores
laranja, vermelha, branca, azul\Unid\320\283,00
16\Mesa de exame clínicos, estrutura em aço com pintura
eletrostática, base confccionada em estrutura tubular,
pés com ponteira em material plastico, leito com cabeceira
regulavel. Medindo h0,80xc1,90xl0,60, com colchão de
espuma com 5cm revistido em courvim compátivel com
as medidas da mesa de exame\Unid\10\580,00
17\Escada de 02 degraus em estrutura tubular, piso em
aço pintado na cor branca coberto com borracha ante
derrapante e pés com protetores de
borracha\Unid\10\171,00
19\Rack em mdf medindo 1,30x1,67x042, com prateleiras
e uma gaveta, para tv até 42", dvd e som. Com fundo
em formato de meia-lua\Unid\10\545,00
20\Beliche de madeira confeccionado em pinos, com
barras laterais reforçadas de 12cm de largura, com dupla
furação e escada, estrado em angelin, pés com 9,5x4,5,
medidas: 90x1,60x1,95\Unid\60\458,00
21\Colchão de espuma de alta qualidade com densidade
de 45, revestido em tecido de algodão bordado, com
lamina de 2cm. Medidas 0,78x1,88x0,18\Unid\120\279,00
22\Balcão de atendimento especial de 25mm de

espessura, profundidade 70cm, tampo em melaminico
de 30 cm de largura, abacamento em filete de 2,5mm,
painel em melaminico de 18mm, com chapa de aço na
junção de um lado para o outro, bancada interna. Medida:
1,40x140x1,10\Unid\20\2.459,00
25\Cadeira executiva back system com madeiramento
em compensado anatômico, monobloco com contra capa
prensada a quente com lâmina de madeira selecionada
de 15mm de espessura e com 490mm de largura, com
assento fixado a base por intermédio de 04 parafusos
sextavados 1/4 x 7/8 e porcas de garra de 1/4, as
almofadas são moldadas em espessura de poliuretano
injetado com as seguintes dimnsões: assento medindo:
42mm x 47mm com densidade de 55kg/m² revestido em
simili couro  e costurada em gomos com linha de nylon
de 0,40mm, com par de braço regulável. Base com
regulagem de altura, relax e pistão à gás na cor
preta.\Unid\500\675,00
26\Cadeira executiva fixa com madeiramento de
compensado de formato anatômico prensado com assento
medindo: 470mm x 430mm e encosto medindo: 400
mmx 370mm. Assento fixado a base por intermédio de
04 parafusos sextavados 1/4" x 7/8" e porcas de garra
de 1/4 com almofadas moldadas em espuma de
poliuretano injetado com as seguintes dimensões: assento
medindo 470mm x 430mm x 50mm e encosto medindo:
400mm x 370mmx 50mm com densidade de 50kg/m²
revestido em simili couro costurado em gomos com
linha de nylon de 0,40mm. Base sky com tubo de 01
polegada na cor preta.\Unid\350\385,00
29\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,20m x 1,20m x 0,74m.\Unid\50\1.018,00
30\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,40m x 0,74m.\Unid\100\1.250,00
33\Estante de aço com 06 prateleiras reguláveis. Pintada
na cor grafite, colunas confeccionadas em chapa de aço
carbono n° 16 ( esp. = 1,25mm) com furação contínua
de 60 em 60mm para graduação das prateleiras.
Travessas confeccionadas em chapa de aço carbono n°
20 ( esp = 0,90mm) em forma de “u” para fixação entre
colunas. Prateleiras confeccionadas em chapa de carbono
n° 22 . As estantes deverão ser auto-portantes quando
estiverem com seu carregamento máximo. Cada
prateleira suporta 80kg sem apresentar deformação,
medida: 92,5x198x30cm.\Unid\250\260,00
34\Estante para caixa de arquivo composta de 10
prateleiras regulaveis com reforço em omega, fabricado
em chapa 22, com capacidade de suporte até 80kg por
plano, coluna em chapa 14, estante aberta nas laterais e
fundo, medindo 2700(a) x 925(l) x 420(p)
mm.\Unid\150\489,00
36\Gaveteiro volante 4 gavetas, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com
filete 2 mm em todo contorno colado a quente a 220º,
corpo confeccionado em mdp e prensado revestido em
ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão
(bp), frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo
ela com uma fechadura com trava simultânea das
gavetas, as mesmas  deslizam sobre corrediças
metálicas com roldanas de nylon, puxador, com rodízios
de nylon injetado duplo e chapa para fixação na base do
gaveteiro.  Gaveteiro méd: l 420 x p 520 x h 670
mm.\Unid\350\685,00
38\Longarina 03 lugares, fixa, estrutura confeccionada
em tubo de 16x30mm, c/ parede na espessura de 12mm
em aço carbono, nas especificações sae 1006/1010.
Estrutura em tubos curvados e soldados em sistema
mig, e acabamento s/ solda aparente com sapatas de
apoio diretamente ao piso, acabamento em pintura epoxi
po na cor preta. Assento e encosto confeccionados em

polipropileno resistente, fixado a estrutura atraves do
tipo aa, c/ engate em perfil ferro chato, nas laterais para
encaixar as cadeiras formando fileiras horizontais c/
acabamento vertical \Unid\50\670,00
39\Longarina 05 lugares, fixa, estrutura confeccionada
em tubo de 16x30mm, c/ parede na espessura de 12mm
em aço carbono, nas especificações sae 1006/1010.
Estrutura em tubos curvados e soldados em sistema
mig, e acabamento s/ solda aparente com sapatas de
apoio diretamente ao piso, acabamento em pintura epoxi
po na cor preta. Assento e encosto confeccionados em
polipropileno resistente, fixado a estrutura atraves do
tipo aa, c/ engate em perfil ferro chato, nas laterais para
encaixar as cadeiras formando fileiras horizontais c/
acabamento vertical\Unid\30\989,00
40\Longarina 3 lugares c/ sapatas nas extremidades,
compostas em tubos de aço reforçados de 40x80mm e
paredes de 1,5mm de espessura, pintados em epoxi po,
com madeiramento de compensado de formato
anatomico prensado c/ assento medindo 470mmx370mm
e encosto medindo 400mmx370mm, assento fixado a
base por intermedio de quatro parafusos sextavados 1/
4 x 7/8 e porcas de garras de 1/4, com almofadas
moldadas espuma de poliuretano injetado com densidades
minimas de 52kg/m³, revestimenta em simili couro
costurado em gomos com linha de nylon
0,40mm\Unid\20\950,00
41\Mesa de trabalho de 1,40 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\50\610,00
42\Mesa de trabalho de 1,50 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\50\680,00
43\Mesa de reunião redonda. Medindo diâmetro 1,20 x
altura 0,74. Tampo em melamínico de baixa pressão
25mm com bordas em filetes de 2,5mm. Estrutura
composta por base superior em formato triangular em
tubo de 50x30mm, com apoio em três tubos de 2", com
base fixada através de parafuso 3/8, a estrutura recebe
tratamento a quente contra oxidação e pintura eletrostática
epóxi pó.\Unid\20\580,00
44\Mesa de trabalho de 1,20 x 0,68 x 0,74 em post
forming de 25mm com pes duplo com calha central
removivel para passagem de fiação, coluna central em
tupo 70mmx30mm, base inferior em tubo 50mmx30mm,
base superior de sustentação do tampo em tubo
50mmx30mm, acabamento em pintura eletrostatica epoxi
pó texturizado e sapatas niveladoras.\Unid\200\589,00
56\Poltrona espaldar alto, composta por assento de
espuma injetada de alta densidade de 70 mm, e
acabamento feito com contra-capa de polipropileno
injetado preta medindo: 490x480 mm, revestimento em
couro, encosto feito por tubo de aço tratado
quimicamente, com angulação anatomica de 20º, medindo
510x500/440 mm, revestido em material anti-transpirante
micro-perfurado de poros ovais de 1,5 mm x 3,0 mm
composto de filamento de polyéster de alta resistência,
com acabamento na parte inferior traseira de chapa de
aço cromada; estrutura contínua feita em tubo elíptico
20x45 mm tratado quimicamente com banhos anti-
oxidantes, com tratamento niquelado; apoio para braços
feito e tubo de aço com tratamento niquelado curvado
anatomicamente com apoio em pu preto\Unid\10\1.639,00
58\Poltrona especial,  estruturas de madeira, com lastros
de percintas de borracha, espumas flexíveis poliuretânica
do assento de densidade 26 e densidade do encosto 23
soft, braços de aço carbono cromado. Medidas: largura
63cm x profundidade 80cm x altura 78cm. Revestido
em couríssimo preto.\Unid\20\790,00
59\Poltrona especial estruturas de madeira, com lastros
de percintas de borracha, espumas flexíveis poliuretânica
do assento de densidade 26 e densidade do encosto 23
soft. Braços de aço carbono cromado. Medidas: largura
95cm x profundidade 86cm x altura 78cm. Revestido
em couríssimo preto.\Unid\10\1.520,00
60\Poltrona interlocutor, estrutura fixa em aço c/
prancheta escamoteavel revestida em fórmica e par de
braço em poliuretano, encosto e assento revestido em
simili couro c/ espuma injetada de alta densidade com
desenhos em gomos\Unid\400\768,00
61\Rack para computador especial. Medidas: largura
1,02m x profundidade 0,44cm x altura 1,07m.
Confeccionado em melamínico com porta cd e 01 gaveta.
Teclado retrátil e espaço para colocação de scanner,
impressora e estabilizador.\Unid\30\439,00
63\Sofá com 02 lugares, com estrutura em espuma de
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poliuretano injetado com formato anatômico concha única,
com 580mm de largura e almofadas do assento com
580mm, profundidade de 540mm, espessura de 60mm.
Densidade 53kg/m3. Encosto medindo largura de 580mm,
altura 410mm, espessura de 60mm. Densidade 53kg/
m3. Revestido em courissímo com apoio de braço e pés
constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto
com costura gomadas verticais.\Unid\30\1.698,00
64\Sofá de 01 lugar, com assento e encosto com almofada
fixa, estrutura interna em madeira e aço, com espuma
de poliuretano injetado com formato anatômico concha
única. Revestido em courissímo com apoio de braço e
pés constituído de uma única peça com alma de aço e
injetados em poliuretano integral skin rígido alto impacto,
com costura gomadas verticais. Medidas: largura de
0,80m x altura 0,83 x profundidade 0,80m. Densidade 23
no assento. Densidade de 21 soft no
encosto.\Unid\20\1.119,00
65\Sofá especial de 03 lugares, com estrutura em espuma
de poliuretano injetado com formato anatômico com
concha única com 580mm de largura, e almofadas do
assento 580mm de profundidade, espessura de 60mm.
Densidade de 53kg/m3. Encosto medindo largura de
580mm, altura 410mm e espessura 60mm. Desnsidade
53kg/m3. Revestido em couríssimo com apoio de barço
e pés constituído de uma única peça com alma de aço
poliuretano integral skin rígido de alto impacto, com
costura gomadas verticais.\Unid\40\2.538,00
67\Suporte para cpu, tipo h, com sapatas niveladoras, revestido
em formica, medindo 0,46x0,28x0,40m\Unid\300\159,00
68\Suporte para monitor, com prateleira interna em
melaminico 18mm, medindo 330x260x120\Unid\400\119,00
69\Suporte para teclado retrátil em 18mm em melaminico
com corrediças laterais\Unid\30\93,00

COMPROMITENTE: VRB Participações Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Armário especial, confeccionado em mdp termo-
estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa
pressão (bp). Todos os bordos com encabeçamento em
fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com
adesivo a 220º . Portas confeccionadas em mdp termo-
estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa
pressão (bp), sendo os bordos do conjunto com
encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2
mm, coladas com adesivo, c/ dobradiças de pressão c/
abertura de 95º tipo giro, sendo as mesmas dotadas de
puxadores pvc rígido, a porta direita com fechadura
frontal superior tipo lingüeta. Corpo (laterais, fundo, tampo
inferior, 2 prateleiras móveis) confeccionado em mdp
termo-estabilizado, com 18mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de baixa
pressão, sendo os bordos do conjunto com
encabeçamento em fita de poliestireno de espessura
2mm, colada com adesivo a 220º. Base em tubo de aço
fechado 20 x 20 x 1,2mm, c/ fosfatização a base de
zinco, pintura eletrostática com resina híbrida epóxi
poliester polimerizada em estufa a 220° , acabamento
com sapatas niveladoras em nylon injetado com pino
central em aço rosca 1/4 direto na base de aço corrigindo
possíveis desníveis do piso.  Armário méd: l 1600 x p
500 x h 740 mm\Unid\30\1.459,00
4\Armário especial com 12 compartimentos.confeccionado
em chapa de aço 22. Medindo 1,98m x 0,42cm x 0,93cm,
porta com reforço interno, pintura em tinta epóxi pó
poliester texturizada a 180°, na cor cristal com portas
laranjas, em módulos totalmente rebitados, com fechadura
escamoteável com chave e varão interno. Ventilação no
fundo e batentes de borracha nas portas, pés deslizadores
reguláveis. \Unid\30\1.820,00
5\Armário com 08 compartimentos confeccionado em
chapa de aço 22. Medindo 1,98m x 0,42cm x 1,24cm,
porta com reforço interno, pintura em tinta epóxi pó
poliester texturizada a 180°, na cor cristal com portas
laranjas, em módulos totalmente rebitados, com
fechadura escamoteável com chave e varão interno.
Ventilação no fundo e batentes de borracha nas portas,
pés deslizadores reguláveis. \Unid\20\1.753,00
7\Armário suspenso em post forming 25mm, filetados
em 3 lados e perfil gota na frente, corpo em post forming
de 25mm, filetado fundo com 18mm de espessura med.
120x33x44\Unid\30\679,00
8\Armário vestiário, em aço, medindo (1980 x 1200 x
400)mm = (axlxp), com 16 vãos, sobrepostos quatro a
quatro, contendo: 01 (um) porta por compartimento, com
veneziana, fechadura, as chapas de aço deverão ter
espessura mínima de n.º 22 p/ o corpo e n.º 14 p/ a base
(pés), pintura em esmalte sintético, na cor cristal com
portas laranja\Unid\30\2.328,00

11\Espreguiçadeira para piscina com encosto reclinável
em 05 estagios, extrutura em aluminiio com sapata de
polietileno, assento e encosto de junco sintético com
acabamento anodixado de alto brilho, medindo
0,36x0,67x1,98\Unid\15\1.495,00
14\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento
de espessura aproximada de 30mm, revestido em
fórmica. Estrutura em metalon de 50x30 tratamento
anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
3,00x0,30\Unid\20\398,00
15\Banco para vestiário, em mdf com encabeçamento
de espessura aproximada de 30mm, revestido em
fórmica. Estrutura em metalon de 50x30 tratamento
anteferrugem, soldagem mig, com pintura epóxi pó
eletrostática e ponteiras de borracha nos pés. Medida:
2,00x0,30\Unid\20\279,00
18\Mesa de centro medindo 335x600x600, com lateral e
fundo em mdf, tampo de vidro e 04 rodizios com
freio\Unid\10\288,00
23\Cadeira diretor fraque com espaldar médio. Assento
e encosto com chassis de madeira compensada
multilaminado moldada anatomicamente com espessura
mínima de 14 mm, unidos por lâmina de aço de secção.
Estofamento em espuma injetada de poliuretano com
densidade 50 +/- 5kg/m³  com 70 mm de espessura
revestido com cola especial, costura com desenho
exclusivo. Dimensões do assento: largura 49cm x
profundidade 50cm. Dimensões do encosto: largura 51cm
x altura 51cm. Espuma do assento: 70mm. Espuma do
encosto: 60 mm. Mecanismo relax excêntrico, com pistão
a gás, estrela cromada. Braço em
poliuretano.\Unid\30\898,00
24\Cadeira em polipropileno. Estrutura em tubo obilongo
com travessa de reforço ¾, parede 16, com soldagem
mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi pó
eletrostática. Assento e encosto em curvas anatômicas,
fixados através de parafusos auto atarrachantes
invisíveis, ambos em polipropileno de alto impacto,
estrutura do encosto ergonômico com encosto de
aproximadamente 46x29cm, assento de
aproximadamente 46x41cm. Altura assento/chão 43 a
45 cm.\Unid\600\225,00
27\Cadeira presidente de tela. Espaldar alto com formato
anatômico produzido em poliamida 6 (nylon) injetado com
30% de fibra de vidro formando o estrutural. Revestimento
em tela do tipo poliéster com trama semi-aberta,
sustentado por suporte em alumínio polido. O apoio de
cabeça, revestido em tela de poliéster, possui regulagem
de altura e angulação. Assento estrutural injetado e
nervurado com porcas-garra cravadas. Braços dotado
de regulagem de altura com acionamento por botão lado
externo e regulagem longitudinal e angular. Carenagem
produzida em pp e parte superior do apóia braços injetada
em poliuretano do tipo pele integral (skin), além da
estrutura interna em aço e elo de ligação ao mecanismo
em alumínio. Mecanismo sicronizado. Acionamento do
sistema sicronizado, altura do assento e de profundidade
do assento por meio de botões localizados abaixo do
assento e regulador de tensão por meio de alavanca.
Pistão regulagem de altura: dotado do sistema pneumático
“gás” com amortecimento também pneumático. Base
em alumínio injetada sob alta pressão com 5 hastes de
ponta arredondadas de raio entre centros, do crônico até
o alojamento do eixo.\Unid\2\3.990,00
28\Cesto de lixo em aço, 1020 pintada revestida em
curvim com fundo e aro de alumínio medindo 0,23 x
0,25cm. \Unid\300\65,00
31\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,20m x 0,74m.\Unid\50\1.150,00
32\Estação de trabalho com tampo em melamínico, 25mm
com acabamento em filete de 2,5mm de espessura em
todo o contorno. Painel em melamínico 25mm com
acabamento em filete de 2mm embaixo. Estrutura em
tubo redondo 3 polegadas, pintura epóxi pó texturizada.
Pé central em chapa de aço, com calha de saque frontal,
5 furos para passagem de fiação, pintura epóxi pó
texturizada. Pé lateral com base em chapa de aço
repuxada, sem ponteira, coluna medindo 150mm, com
calhas de saque lateral, pintura epóxi pó texturizada.
Medidas: 1,40m x 1,60m x 0,74m.\Unid\50\1.389,00
35\Gaveteiro volante 3 gavetas, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com
filete 2 mm em todo contorno colado a quente a 220º,
corpo confeccionado em mdp e prensado revestido em

ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão
(bp), frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo
ela com uma fechadura com trava simultânea das
gavetas, as mesmas  deslizam sobre corrediças
metálicas com roldanas de nylon, puxador, com rodízios
de nylon injetado duplo e chapa para fixação na base do
gaveteiro.  Gaveteiro méd: l 420 x p 520 x h 670
mm.\Unid\50\589,00
37\Gaveteiro volante com um porta-objeto, uma gaveta
e um gavetão para pasta suspensa, com tampo em post
forming com 25 mm de espessura todo filetado com
filete 2 mm em todo contorno colado a quente  a 220º,
corpo confeccionado em mdp e prensado revestido em
ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão
(bp), frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado,
com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp), gavetas
confeccionadas em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6mm, pintura eletrostática com resina
híbrida epóxi poliester polimerizada em estufa a
220°,gaveteiro dotado de frente fixo de 60 mm, sendo
ela com uma fechadura com trava simultânea das
gavetas, as mesmas  deslizam sobre corrediças
metálicas com roldanas de nylon, puxador , com rodízios
de nylon injetado duplo e chapa para fixação na base do
gaveteiro.  Gaveteiro méd: l 420 x p 520 x h 670
mm.\Unid\50\663,00
45\Mesa executiva medindo1,50 x 2,20 em melaminico
25mm, acabamento em perfil maciço tipo gota e filete
2mm, painel c/ tampo 25mm: em chapa de aço perfurada-
pintura epoxi po texturizada estrutura: em tubos redondos
com 95,25mm-pintura epoxi po texturizada. Pé central das
deltas: em chapa de aço, com calha de saque frontal com
3 furos para passagem de fiação pintura epoxi po texturizada.
Pé base repuxada sem ponteira, com calhas de saque
frontal pintura epoxi po texturizada\Unid\15\2.398,00
46\Mesa executiva 2000 x 1000 x 740 mm – lado direito.
Tampo confeccionado em mdp termo-estabilizado, com
espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão, com
formato arredondado e ergonômico. Todos os bordos
são encabeçados com fita de poliestireno 2,5mm, coladas
com adesivo.painel frontal estrutural e de privacidade
confeccionado em mdp termo-estabilizado, com
espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão, sendo
o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de
espessura 2 mm, colada com adesivo, fixado na base
através pinos e bucha de pressão minifix. Estrutura
formada por tubos verticais redondos, com diâmetro de
3 polegadas, e parede de 1,2 mm, interligados na
extremidade superior por tubo se secção retangular 20 x
50 x 0,90 mm, sendo todo o conjunto submetido a um
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a
200º c. Acabamento com sapatas de diâmetro 3
polegadas, em nylon injetado, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.\Unid\15\1.965,00
47\Mesa para microcomputador 02 planos. Mesa reta
com tampo sobreposto 180° em post forming  filetado
com filete de 2,5mm em todo contorno, colocado. Pés
em “i” coluna central em 70mmx30mm, com base inferior
em tubo de 50mmx30mm. Acabamento em pintura epóxi
pó texturizada.\Unid\20\335,00
48\Mesa reunião oval fabricada em chapa de madeira
aglomerada, com tampo sobreposto medindo 25mm de
espessura, revestido em melamínico nas partes frontais e
filetados nas laterais, painel com 18mm de espessura em
melamínico bp. Pés em base de aço oblongular de
40mmx77mm, coluna de 25 x 240mm. Pintura epóxi pó
texturizada. Medindo 2,00mx1,00mx750mm\Unid\15\980,00
49\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
0,60x050\Unid\30\116,00
50\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,0x050\Unid\30\159,00
51\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,20x050\Unid\30\178,00
52\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,40x050\Unid\30\215,00
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53\Painel divisor especial em melaminico com espessura
de 18mm com recorte curvo filetado em todo seu contorno
com perfil flexivel “t” c/ suporte para fixação. Medindo
1,60x050\Unid\30\235,00
54\Divisória modular com extrutura em aço com calha
para passagem de fios e tomadas, com conectores.
Placas divisórias em fibra de madeira com 3mm de
espessura no formato colméia totalisando 47mm de
espessura, medindo 0,60x0,50x1,10.\Unid\30\340,00
55\Divisória modular com extrutura em aço com calha
para passagem de fios e tomadas, com conectores.
Placas divisórias em fibra de madeira com 3mm de
espessura no formato colméia totalisando 47mm de
espessura, medindo 0,80x0,50x1,10.\Unid\30\378,00
57\Poltrona espaldar alto, composta por assento de
espuma injetada de densidade de 70mm, e acabamento
feito com contra capa de polipropileno injetado preta
medindo: 490x480mm, revestimento em couro, encosto
feito por tubo de aço tratado quimicamente, com
angulação anatomica de 20°, medindo 560x500/
400x500mm, com acabamento na parte inferior traseira
de chapa de aço cromada; base giratória cromada, com
05 hastes sobre rodizios duplos de nylon com esferas de
aço, coluna central com capa telescópica, rolamento
axial de giro, sistema de regulagem de altura do assento
peneumatico com no minimo sete posições, mola
amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral,
sistema de regulagem do encosto com no minimo tres
posições sincronizadas; apoio para braços feito e tubo
de aço c/ tratamento niqelado curvado anatomicamente
com apoio em pu preto\Unid\10\1.990,00
62\Roupeiro de aço com 20 portas, malha perfurada para
melhor ventilação, portas embutidas que possibilitam
fechamento preciso com segurança, dobradiças internas,
porta etiqueta, pés niveladores, fehaduras com chaves
para cada porta, com acabamento em pintura epoxi pó
na cor cristal com portas na cor laranja,com tratamento
antiferruginoso, medidas aproximadas: altura 195 cm,
largura 140, cm e profundidade 42.\Unid\15\2.990,00
66\Sofá especial 02 lugares em courino preto e com
estrutura cromada.formato anatômico.  Estrutura interna
de madeira e a externa de aço carbono. Injetados em
poliuretano integral skin rígido de alto impacto , com
costuras gomadas. Lastro dos assentos de percintas de
borracha com molas zig-zag. Revestido em couríssimo.
Medidas: largura 151cm x profundidade 86cm x altura
78cm. Densidade 28 soft.\Unid\5\3.164,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25714/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Fornecimento materiais (etiquetas de bens
patrimoniais), para atender as necessidades 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: Diboá Comercial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Etiquetas de bens patrimoniais em POLIESTER na
medida aproximada de 05cm X 02cm, numeração das
plaquetas de 00001 à 150.000 com código de barras, com
bordas arredondadas sem furo, com cola adesiva de alta
aderência, impressa com a inscrição “ Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras” e em cima do código de barras com a
seguinte inscrição: “PATRIMÔNIO”.\Und\150.000\0,16
02\Etiquetas de bens patrimoniais em POLIESTER
CRYSTAL na medida aproximada de 05cm X 02cm,
numeração das plaquetas de 00001 à 150.000 com código
de barras, com bordas arredondadas sem furo, com cola
adesiva de alta aderência, impressa com a inscrição “
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras” e em cima do
código de barras com a seguinte inscrição:
“PATRIMÔNIO”.\Und\150.000\0,16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27725/2011, 27733/
2011, 27752/2011, 27753/2011, 27756/2011, 27892/2011
e  27894/2011.
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento materiais de consumo
(uniformes), para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: N.P. Magalhães Propaganda e
Marketing - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:

Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
PROCESSO Nº 27725/2011
1\Camisa em malha PV (malha fria), 67%poliester e
33%viscose, na cor azul marinho,com gola careca em
ribana com elastano,com silk do brasão da Prefeitura
Municipal Rio das Ostras na cor branca,na altura do
peito, no lado esquerdo e acima do brasão silk em formato
de semi-circunferência com dizeres “FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE SEMOC”. Nos seguintes tamanhos: ·
Tamanho P – 25 unidades ·         Tamanho M – 55 unidades
·         Tamanho G – 55 unidades ·         Tamanho GG –
45 Unidades ·         Tamanho EG – 10 unidades ·
Tamanho EXG – 10 unidades\UND\200\23,70
PROCESSO Nº 27733/2011
2\COLETE confeccionado em tecido polybrym light na
cor azul marinho, com corte anatômico e fechamento
com velcro na mesma cor do tecido. Parte frontal: Com
02 bolsos na parte de baixo,contendo 01 botão em cada
bolso e 01 bolso no lado esquerdo do peito com bordado
do brasão da “PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS
OSTRAS” com bordas brancas e com bordado nos dizeres
“FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE SEMOC” na parte
superior do brasão em formato de semi-circunferência,na
cor branca,fita refletiva na cor cinza de 5,0 cm de largura
e 20,0 cm de comprimento,começando na costura
superior do ombro,na direção diagonal para dentro. Parte
traseira: faixa refletiva na cor cinza com 2,5 cm de
largura na parte superior,silk do lotipo da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostras na parte superior acima da
faixa superior refletiva,silk em formato de semi-
circunferência com dizeres “FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE” com 9,0 cm de altura por 6,0 cm de
largura na cor branca com 5,0 cm de altura com largura
proporcional,abaixo da faixa refletiva,na cor branca. Nos
seguintes tamanhos: ·         Tamanho P – 25 unidades
·Tamanho M – 55 unidades · Tamanho G – 55 unidades ·
Tamanho GG – 45 Unidades ·Tamanho EG – 10 unidades
· Tamanho EXG – 10 unidades\UND\200\59,00
PROCESSO Nº 27752/2011
3\Calça confeccionada em tecido unilester na cor preta,
braguilha com zíper na mesma cor do tecido, 02 bolsos
traseiros, 02 bolsos frontais e 02 bolsos laterais, chapados
na altura do joelho com 02 botões em cada bolso,
fechamento em velcro, nos seguintes tamanhos:
Tamanho P 45, Tamanho M 115, Tamanho G 115,  Tamanho
GG 85,  Tamanho EG 20,  Tamanho EXG
20\und\400\14.745,76
PROCESSO Nº 27753/2011
4\·    Conjunto de Uniforme operacional para o efetivo da
Inspetoria de Proteção Ambiental, composto pelos
seguintes ítens: ·    *Blusa de serviço Camuflada,
confeccionada em tecido de brim, poliéster/algodão de
padronagem camuflada nas cores verde, azul e cinza;
possui feitio de camisa, aberta na frente e fechada por
uma ordem de cinco botões azuis, dupla face, nas cores
verde, azul e cinza, de 17 mm, com vista em forma de
macho; na altura do peito, dois bolsos chapados,
retangulares, com os ângulos inferiores chanfrados, nas
dimensões de 130x150mm a 140x160mm, com pestanas
retangulares, ângulos inferiores chanfrados, de 60mm a
65 mm de altura; gola em tecido duplo, com bico de
cantos vivos, altura de 85mm no pé e de 115 mm nas
extremidades; costas inteiriças com falsa pala; mangas
compridas, com reforço oval de 135mmx195mm na altura
dos cotovelos; carcela com bico de canto vivo, com
30mm de largura e 610mm de comprimento, e punhos
com largura acabada de 80 mm, fechados por um botão
azul e um caseado; cadarço de identificação
confeccionado com o mesmo tecido da blusa, do lado
avesso, com 20mm de largura e comprimento igual à
largura do bolso, aplicado acima do bolso direito por meio
de velcro; com brasão da SEMOC bordado na manga do
lado esquerdo e bandeira do Município bordado no lado
direito. * Calça camuflada confeccionada em tecido de
brim, poliéster/algodão de padronagem camuflada nas
cores, verde, azul e cinza; reta, folgada até abaixo do
joelho, bainha simples, acabada com um dobra de 10mm
de largura; possui dois bolsos laterais grandes, presos
por costuras tríplices, medindo aproximadamente 230mm
x 260mm, duas pregas de 40mm de largura no meio do
bolso; pestanas duplas, medindo, as externas,
230mmx80mm, abotoadas por dois botões de 17mm (01
em cada canto); cós simples com sete passadores
distribuídos de forma equidistante; reforço retangular,
dom esmo tecido, aplicado na altura do joelho, preso às
costuras internas e externas da calça; aberta na frente
por um braguilha dupla, fechada, por fecho ecler de
poliéster da mesma cor do tecido, complementado por
gancho de segurança de metal, na parte interna do cós.
Quantidades e Tamanhos:  25 Unidades Tamanho P;  55
Unidades Tamanho M; 55 Unidades Tamanho G;  45
Unidades Tamanho GG; 10 Unidades Tamanho EG; 10
Unidades Tamanho EXG; \Und\200\155,00

PROCESSO Nº 27756/2011
5\Camisa Camuflada em malha PV (malha fria), 67%
poliester e 33% viscose, nas cores verde, azul e cinza,
com gola careca em ribana com elastano, com silk do
brasão da Guarda Municipal de Rio das Ostras na cor
amarela, na altura do peito, no lado esquerdo.  Nos
seguintes tamanhos: Tamanho P 25,  Tamanho M 55,
Tamanho G 55,  Tamanho GG 45,  Tamanho EG 10,
Tamanho EXG 10. \und\200\4.250,40
PROCESSO Nº 27892/2011
6\CAMISA TIPO POLO confeccionado em malha picket
100% algodão, na cor laranja, com o Brasão da Defesa
Civil bordado no bolso direito e nas costas o logo da
PMRO e os dizeres “DEFESA CIVIL MUNICIPAL” em
Silk na cor Preta, nos seguintes tamanhos: Tamanho P
20,  Tamanho M 60, Tamanho G 60, Tamanho GG 40,
Tamanho EG 10, Tamanho EXG 10.\und\200\5.280,80
PROCESSO Nº 27894/2011
7\COLETE confeccionado em tecido polybrym light na
cor amarela (cor padrão da Defesa Civil), com corte
anatômico e fechamento com ziper na cor azul e com
uma carcela de proteção na cor azul, conforme segue:
Parte frontal: Com bolso no lado direito com bordado do
brasão da Guarda Municipal de Rio das Ostras e com
bordado o dizer “GUARDA MUNICIPAL” na parte superior
do brasão em formato de semi-circunferência na cor
branca, com o brasão bordado no bolso esquerdo.  Parte
traseira: Silk do logotipo da Prefeitura Municipal de Rio
das Ostras na parte superior, silk com os dizeres
“DEFESA CIVIL” com 9,0 cm de altura por 6,0 cm de
largura na cor preta, em semi-circunferência, acima do
logotipo da PMRO e com os dizeres “MUNICIPAL” com
9,0 cm de altura com largura proporcional na horizontal,
abaixo do silk do logotipo da PMRO, na cor preta, nos
seguintes tamanhos: Tamanho P 20, Tamanho M 60,
Tamanho G 60,  Tamanho GG 40 Tamanho EG 10,
Tamanho EXG 10.\und\200\8.576,24

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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22608/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (ração
caninos, ração felinos,...), que atenderão as necessidades
do Programa de Saúde e Bem Estar Animal da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Fireng Empreendimentos Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Ração caninos adulto – Saco de 15 kg\UND\100\80,00
02\Ração caninos filhote – Saco de 15 kg\UND\50\85,00
03\Ração Felinos adulto – Saco de 3 kg\UND\25\35,00
05\Milho Quebrado – Saco de 40 kg\UND\15\100,00
06\Farelo de trigo – Saco de 40 kg\UND\100\36,00
10\Cambão aço\UND\02\250,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34430/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO:Aquisição de material gráfico (...) para atender
as necessidades dos diversos setores desta prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  Nova Grafica Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULO,
dimensões 160 x 115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª rosa e a 3ª
amarela em superbond 56g com picote para destaque
lateral na 1ª e 2ª vias, com numeração seqüencial a
partir de 40.001 e numeração total do bloco impressa de
forma destacada na capa, em papel AG;\Und\1000\10,80
02\CAPA para processo, dupla. Cartolinada 240 g e
Plastificada, impressão 5/1 cores, tamanho fechado 34
x 24 cm com recorte central de bordas arredondadas na
frente, medindo 5,5 x 12 cm, fundo, frente e verso na
cor amarela, acabamento corte e vinco. Empacotadas
separadamente a cada 500 unidades;\Und\50000\1,70
03\CAPA para processo, dupla, em Cartolina 240g e
Plastificada, impressão 5/1 cores, tamanho fechado
34x24 cm com recorte central de bordas arredondadas
na frente, medindo 5,5x 12 cm, acabamento corte e
vinco, com fundo, frente e verso nas cores, laranja, lilás
e vermelho, sendo 5.000 (cinco mil) de cada cor.
Empacotadas separadamente a cada 500
unidades;\Und\15000\2,35
04\FICHA Amarela para controle de estoque físico em
AP 180g, impressão frente e verso 1/1, medindo
15x21cm;\Und\500\0,68
05\FICHA DE REGISTRO de servidores. Dupla cartolina,
na cor amarela, impressão F/ V, Tamanho:
465x325mm;\Und\4000\1,75
06\ENVELOPE, tipo saco, branco, timbrado, tamanho
23x11, 5 cm, caixa com 500 unidades, com marcação a
cada 100 unidades;\Und\6000\0,37
07\ENVELOPE, tipo saco, branco, timbrado (Gabinete
do Prefeito), tamanho 34x24 cm, caixa com 500 unidades,
com marcação a cada 100 unidades;\Und\2000\0,58
08\ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho
40,5x30,5 cm, caixa com 500 unidades, com marcação
a cada 100 unidades;\Und\3000\0,70
09\ENVELOPE, tipo saco, pardo, timbrado, tamanho
34x24 cm, caixa com 500 unidades, com marcação a
cada 100 unidades;\Und\6000\0,58
10\GUIA de abastecimento de combustível, carbonada,
dimensões 160 x 115 mm, bloco 50 x 03 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª amarela e a 3ª
azul em superbond 56g com picote para destaque lateral
na 1ª e 2ª vias, com numeração seqüencial a partir de
290.502 e numeração total do bloco impressa de forma
destacada na capa, em papel AG;\Und\1000\9,45
11\GUIA de Serviço e Transporte (diária), carbonada,
dimensões 160 x 135 mm, bloco 50 x 02 vias, impressão
1/0, sendo a 1ª branca em offset 70g, 2ª em papel jornal
com picote para destaque lateral na 1ª e 2ª vias, com
numeração seqüencial a partir de 45.002 e numeração
total do bloco impressa de forma destacada na capa, em
papel AG;\Und\1000\9,00
12\NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo 1ª e
2ª via na cor azul, caixa com 1.500 unidades;\CX\20\489,00
13\NOTA de Empenho, tipo formulário continuo, sendo
1ª via na cor verde e 2ª via na cor azul, caixa com 1.500
unidades;\CX\20\489,00
14\SOLICITAÇÃO DE VIAGEM dimensões 160 x 180
mm, bloco 50 x 03 vias, impressão 1/0, sendo a 1ª
branca em offset 70g, 2ª amarela e a 3ª verde em
superbond 56g com picote para destaque lateral na 1ª e
2ª vias, com numeração seqüencial a partir de 38.503 e
numeração total do bloco impressa de forma destacada
na capa, em papel AG;\Und\500\10,40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10803/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 007/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras
OBJETO:Construção de de calçada em concreto simples
e armado, podendo incluir demolição, bem como
construção e reforma de caixas de inspeção (CI) para
ligações entre residências e a rede de coleta central.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  Terrapleno Terraplenagem e
Construção Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Calçada simples em concreto =5,00cm
\M2\60.000\27,61
2\Calçada simples em concreto =5,00cm com demolição
\M2\30.000\37,26
3\Calçada em concreto armado=8,00cm \M2\2.000\45,40
4\Calçada em concreto armado=8,00cm com demolição
\M2\1.000\55,05
5\Construção de CI e entrocamento de rede com
profundidade d”1,20m\Unid\800\1.641,58
6\ Construção de CI e entrocamento de rede com
profundidade > 1,20m\Unid\500\2.984,30
7\ Reforma de CI\Unid\100\171,77
8\ Rebaixamento de CI\Unid\100\2.198,55
9\ Ligação domiciliar de esgoto a CI\Unid\1.300\895,01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15202/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e Técnologia
OBJETO: Aquisição de discos rigidos para aumentar a
capacidade de armazenamento dos computadores storage
netapp fas250 para atender às necessidades da sede
administrativa da Prefeitura de Rio das Ostras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Microware Tecnologia de Informação Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Disco rígido compatível com o equipamento da Netapp
FAS250 com as seguintes especificações: Capacidade
de armazenamento de 300 GB; Velocidade de 10k RPM;
Interface Universal FC Disk for Disk Drive; Case
compatível com o equipamento FAS250 fabricado pela
Netapp; Garantia de 3 (três) anos on-site na mão de obra
e peças, sendo que o atendimento será realizado dentro
do horário comercial, segunda a sexta-feira, das 8h às
18h (exceto feriados), com até 24 (vinte e quatro) horas
para atender o chamado e 30 (trinta) dias para solucioná-
lo.\Und\15\7.436,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34096/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Fornecimento de suprimentos de informática
(cartucho, toner,...) que serão utilizados pelas Unidades
Escolares e Secretaria Municipal de Educação no ano de
dois mil e doze.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE:  RM. Rodrigues Comércio Material
de Escritáorio e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Cartucho preto c9363,  para impressora hp 6940,
original\Und\40\89,50
2\Cartucho colorido c8767, para impressora hp 6940,
original\Und\30\77,50
3\Cartucho preto 92, para impressora hp c3180,
original\Und\40\36,50
4\Cartucho colorido 93, para impressora hp c3180,
original\Und\40\50,50
6\Cartucho colorido 26, para impressora lexmark x1270,
original\Und\20\94,00
7\Cartucho preto 74, para  impressora hp c4480,
original\Und\10\36,50
8\Cartucho colorido 75, para  impressora hp c4480,
original\Und\10\49,00
9\Cartucho preto 60, para impressora hp f 4280,
original\Und\20\36,00
10\Cartucho colorido 60, para  impressora hp f 4280,
original\Und\20\47,00
12\Cartucho colorido 22, para  impressora hp 1410,
original\Und\15\46,00



20 Rio das Ostras - de 18 a 24 de Maio de 2012

15\Cartucho preto 27,para  impressora hp 3535,
original\Und\10\49,00
16\Cartucho colorido 28, para  impressora hp 3535,
original\Und\10\57,00
17\Toner preto q7551a, para  impressora hp p3005n,
original\Und\60\364,00
20\Toner cyan cb541a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\173,00
23\Cartucho pg-30 black, para impressora canon
ip1900\Und\24\41,00
24\Cartucho cl-31 color, para impressora canon
ip1900\Und\24\52,00
25\Cd-r 700mb (80 minutos)\Und\1500\0,51
26\Dvd-r (1x - 8x) 4.7 gb\Und\500\1,01

COMPROMITENTE:  Microware Tecnologia de Informação Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
21\Toner amarelo cb542a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\187,00
22\Toner magenta cb543a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\179,00

COMPROMITENTE:Diboá Comercial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
13\Cartucho colorido 57, para  impressora hp 5550,
original\Und\40\86,50
19\Toner preto cb540a , para  impressora hp
cp1215\Und\10\180,90

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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29471/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza (sabão
em pó, saco de lixo, cloro líquido...) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):

2\Desinfetante, contendo:  linear alquil benzeno, sulfonato
de sódio, tensoativo  não  iônico,  alcalinizante,
sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume
(campestre) e água.  bombona  lacrada  com  5  litros.
com  registro  na anvisa.  \Galão\500\6,88
4\Luva plástica:  forrada  látex natural,  tamanho 40
unidades P,  250  unidades  M  e  150  unidades  G,
anatômica e resistente,  palma  antiderrapante,  forrada
com  flocos  de algodão. \Par\450\3,25
6\ Papel higienico rolo com 30mt pct com 04
rolos\Pct\1.000,00\2,50
7\Papel-toalha:  interfolha,  2  dobras,  comprimento  23
cm,  largura  23  cm,  cor  branca,  gofrada,  100%  fibras
celulósicas, acondicionado em fardo de 1.000 folhas.
\Fardo\1.000,00\8,06
10\Sabonete  liquido  5  lt:  Indicado  para  lavagem  das
mãos, aspecto  perolado  e  substâncias  neutras  de
limpeza  com agradável aroma, registro na
anvisa.\Galão\400\14,50
11\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,04mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
100 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
\Pct\1.500,00\29,80
12\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,03mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
50 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
em  observância  as  nbr’s \Pct\600\12,96
13\Saco de lixo para coleta de lixo sólida, tipo c, c/
espessura média  mínima  de  0,03mm  (medida  em
parede  dupla), 9190/93,9191/93,9195/93. capacidade
15 litros. Fardo com 100.formando  lote  de  cor  uniforme,
em  observância  as  nbr’s 9190/93,9191/93,9195/93.
capacidade 15 litros. Fardo com 100.formando  lote  de
cor  uniforme,  em  observância  as  nbr’s \Pct\500\7,92
14\Vassoura de piaçava  Nº 03- \Und\150\6,45
17\Sabão em pó 1kg\Und\300\4,44
18\cloro líquido 5lt\Galão\800\6,25
19\Àlcool - frasco com 1lt\Und\200\4,20

COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
3\Esponja  dupla-face: Descrição  do  Produto: Manta
não  tecido,  de  fibras  sintéticas,  unidas com  resina  a
prova  d’água,  impregnada  com mineral  abrasivo  e
aderida  a  espuma  de poliuretano  com  bactericida.
Propriedades    Físicas: Largura  (mm):  7,5cm Espessura
total  (mm):  ín.  2,2  cm Comprimento  (mm):  cm Cor:
amarelo (espuma) e verde (fibra) embalagem plastica
individual.\Und\100\0,45
5\Pano  multiuso:  100%  fibra  de  viscose,  látex
sintético, corante e agente bacteriostático  (triclosan),
pacote com 5 unidades , tamanho 50x33cm\Pct\110\2,80
8\Rodo  madeira:  borracha  40cm,  cabo  com  1,20m
polido.\Und\100\4,96
9\Detergente 500 ml:  liquido natural -  tensoativos
aniônicos, coadjuvante,  preservante,  sequestrante  -
embalagem  500 ml. com registro na anvisa.de\\110\1,16
15\Saco de pano para limpeza - 50 X 75 cm\Und\300\1,98
16\Esponja de lã de aço: embal.c/8 unidades,
60G.\Pct\150\1,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19153/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ordem Pública E
Controle Urbano
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (placas
de sinalização de trânsito, poste e suporte) para atender
as necessidades da Inspetoria de Trânsito da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: N M Peçanha Filho Impressão Digital EPP
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
01\Placas de Regulamentação 500 x 500mm, Semi
Refletiva, em chapa 18" de aço galvanizado, com
preparação anti-corrosiva, fundo pintado refletivo anti-
pixante e no verso de preto fosco e utilização de adesivo
de película refletiva de acordo com as normas da NBR
14.644, nas seguintes descrições:\Unid\6.390\91,43
1.1\R-1 – Parada obrigatória\Und.\300\91,43
1.2\R-2 – Dê a preferência\Und.\300\91,43
1.3\R-3 – Sentido proibido\Und.\300\91,43
1.4\R-4a – Proibido virar à esquerda\Und.\300\91,43
1.5\R-4b – Proibido virar à direita\Und.\300\91,43
1.6\R-5a – Proibido retornar à esquerda\Und.\300\91,43

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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24329/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Realização de serviços de locação de
equipamentos diversos (palco, arquibancada, som
pequeno porte, som médio porte...) que serão utilizados
nos eventos das Unidades Escolares da Rede Municipal
e Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.

COMPROMITENTE: HGA 2000 Produtora de Eventos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Palco em estrutura tubular  metálica medindo 6,00 x
6,00 m – área total de 36,00 metros quadrados  com
torres tubulares de 4,00 metros de altura sustentando
teto em lona branca tensionada com quatros lados – piso
em  módulos metálicos com chapas de compensado
naval medindo 1,00 m de altura, 2,00 m de comprimento,
1,50 m de largura escada com 5 degraus, com teto em
lona tencionada.\Unidade/dia\9\1.120,75
2\Arquibancada em estrutura metálica tubular em ferro
galvanizado de 1,5". Montagem dos módulos com
travamento tipo braçadeiras parafusados corrimão em
toda extensão das arquibancadas degraus (assentos)
em madeira aparelhada dentro das normas pés em terro
rosqueado reguláveis para perfeito nivelamento escadas
em estrutura tubular, degraus de madeira e corrimão,
montagem de acordo com capacidade dimensionada por
platéia, a razão de m² por pessoa.\M/linear\5.000\16,86
3\Tablado com estrutura em  esquadrias de cantoneiras
metálicas, com placas de compensado naval na medida
de 1,60 x2,20 m cada, montadas sobre esta encaixe,
pintadas na cor preta  com altura de cerca de 0,20 cm da
estrutura, pelo sistema de chão sobre pés metálicos
reguláveis.\M²\1.106\24,80
4\Cadeiras individuais, feita de resina de alta resistência,
na cor branca, dentro dos padrões e especificações
aceitos pelos orgão controladores do mercado.\Unidade/
dia\13.950\2,36
5\Mesa  para 04 (quatro) lugares, feita em resina de alta
resistencia, na cor branca, dentro dos padrões e
especificações aceitos pelos orgãos controladores do
mercado.\Unidade/dia\1.050\2,91
6\Grades em estruturas metalicas  em ferro tubular com
altura de 1,50 m x 2,50 m de largura – vãos de 0,15 m –
pintura em cor aluminio – montagem  interligando as
peças com encaixes de segurança.\M/linear\1.700\4,43
7\Cabines sanitárias contendo vaso sanitário e mictório;
com estrutura fabricada em polietileno  de alta densidade,
com piso antiderrapante, superfície das paredes internas
lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo
de trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas
indicando masculino ou feminino. Esgotamento através
de equipamento a vácuo e higienização com produto
biodegradável. - sendo feitas 02 (duas) limpezas diárias
durante o periodo de utilização.\Unidade/dia\110\148,58
8\Tenda piramidal 3x3 - fabricadas em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galvanização de alta reistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em
aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de
13 a 18"), com altura de de 2,50m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de ¾ , com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de

cobertura - laminado de pvc, calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\594\264,03
9\Palco medindo 12,0 metros de boca de cena por 10,00
m de profundidade, área total de 120,00 metros
quadrados, piso formado por módulos medindo 2,00 m
do chão ao piso 5,50 m de pé direito com 3 torres
metalicas treliçadas de cada lado com 9,00  m de altura
por 0,30 m. 1 housemix 3,00 x 3,00 m  com c/ cobertura
de lona com 4 lados. 2 asas de p.a plana medindo  5,00
m de largura  x  2,00 m de comprimento e 1,00 m  de
altura\Unidade/dia\2\5.390,64
10\Piso praticável com estrutura em  esquadrias de
cantoneiras metalicas, com placas de compensado naval
na medida de 1,60 x2,20 m cada, montadas sobre esta
encaixe, pintadas na cor preta  com altura de cerca de
0,20 cm do estrutura pelo sistema de chão sobre pés
metálicos reguláveis.unidade – unidade: m²  (metro
quadrado).\M²\2\54,60
11\Treliças q-30 (p/ porticos e estruturas): estruturas
metálicas construidas em tubos de duraluminio de 1" (
uma polegada) soldados com soldas lisas especiais em
formato treliçado com  modulos na medida 0,30 x 0,30
com comprimento de 0,50m, 1,00 m, 1,50m, 2,00m,
2,50m, 3,00m e 5,00m montados para atender a
estruturas de diversos tamanhos de pórticos, portais,
sustentações de painéis etc..\M/linear\140\27,91
12\Camarim tipo tenda c/ dimensões 4,00 x 4,00 m –
16,00 m²  total, contendo os itens: paredes de
fechamento/divisórias em placas de octanorm, redes
de fechamento/divisórias em placas de octanorm,
aparelho de ar condicionado c/ 10.000 btus, jogo de
sofas c/ dois e tres lugares, espelho p/ corpo inteiro,
jogo de mesa c/  6 cadeiras, recipiente termico (isopor),
geladeira, tábua de passar roupas, ferro eletrico, arara,
jogo de copos, jogo de talheres, bandejas, garrafas
termicas\Unidade/dia\4\3.471,33
13\Gerador 255kva: grupo gerador, motor  diesel- potência
media 290 cv, tensão 220 v / 60 c, potencia  de 255
kva.\Unidade/dia\2\3.042,63
14\Iluminação de médio porte: 24  lampadas par 64 c/
foco 5 c/1000 wats cada, 24 lampadas par 64 c/ foco 2
c/ 1000 wats cada, 1 rack digital com 48 canais c/
capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 2 mini
bruits ( quadro composto c/lampadas p/ iluminar plateia,
1 mesa digital c/ 40 canais, 1 maquinas de fumaça,
gelatinas de diversas cores,  todo cabeamento
necessario.\Unidade/dia\1\2.598,78
15\Efeitos especiais tipo a: 1  mesa digital p/ efeitos
especiais de palco, 4  movie ligth  250, 2  movie light
250, 1  canhão móvel de luz , 1  maquina de fumaça,
todo cabeamento necessario.\Unidade/dia\2\2.125,52
16\Cabine sanitária para pessoas especiais: estrutura
construida em fibra de vidro de alta resistencia totalmente
ermético  e indevassável, de    fácil higienização e
manuseio com  esgotamento através de equipamento a
vácuo e higienização com produto biodegradável. - sendo
feitas 02 (duas) limpezas diárias durante o periodo de
utilização, com as seguintes caracteristicas: depósito
de dejetos com assento, suporte para papel higiênico,
piso em madeira anti-derrapante, identificação:
masculino-feminino, pontos de ventilação, mictório,
sistema de descarga manual, pia, espelho, papeleira,
saboneteira, rampa de acesso, suporte de
apoio.\Unidade/dia\4\177,53
17\Tenda piramidal 4x4 - fabricada em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galavanização de alta resistência, com partes
unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões
em aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular
(de 13 a 18"), com altura de 2,5m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de  ¾  com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de
cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\93\310,47
18\Tenda piramidal 6x6 - fabricadas em chapa de ferro
tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema
“mig”, galvanização de alta resistência, com partes unidas
por encaixe e unidas com parafusos e conexões em
aço. Pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de
13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00m, ancoradas
com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de
cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com black-out solar de alta
resistência e com emendas vulcanizadas a
quente.\Unidade/dia\39\874,06
19\Tenda tipo galpão 20x50 - cobertura estruturada,
modulada e lonada, tipo duas águas, com vãos que
podem ser de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m ou 40m,
modulados a cada 5m. Estrutura e perfis laminados

fabricados em chapa de aço astm a36, parafusos de
astm a325 e a349 galv. E a307. Soldas executadas com
eletrodos e70xx ou equivalentes. Perfis de chapa dobrada
astm a570c (le min = 2320 kg/cm2). Cobertura em lona
do tipo vinilona mp 1400 bl, cor branca, com adtivação
de retardante de chama, contra raios ultra-violetas e
com proteção anti-fungo. Com serviço de elétrica e
fechamento em 03 lados.\Unidade/dia\1\11.679,29
20\Iluminação de grande porte: 60  lampadas par 64 c/
foco 5 c/ 1000 wats cada, 30  lampadas par 64 c/ foco 2
c/ 1000 wats cada, 30  lampadas par 64 c/ foco 1 c/ 1000
wats cada, 3  racks digitais  com 48 canais c/ capacidade
de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1  mesa digital
com 40 canais, 2  maquinas de fumaça, 2  mini bruts (
quadro composto de 4 lampadas 1000 wats p/ iluminar
plateia, 10  set lights ( iluminação especial p/ palco, 8
loco lights  ( lampadas de 1000 wats de foco fixo),
gelatinas de diversas cores, 10  box truss ( sistema
especial p/ transporte e/ou sustentação de luzes de palco),
5  treliças 0,30 x 0,30 cm c/ 2 metros cada ( barras de
sustentação p/ iluminação de cenarios), todo cabeamento
necessario.\Unidade/dia\1\3.528,29
21\Carpete para piso na cor cinza com 3mm de espessura,
conforme padrões do mercado.\M²\2.000\22,51
22\Climatizadores – pulverizadores elétricos seqüenciados
de micropartículas de água incorporadas a fluxo de ar
pulsado que reduzem a temperatura ambiente através
do processo de evaporação.\Unidade/dia\10\272,83

COMPROMITENTE: Ostrasom Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
23\Som pequeno porte: 4 caixas  medio grave c/ 500
wats cada com a . F. 12 + drive; 4 caixas de sub grave
c/ 1000 wats cada com a. F. 18; 2 amplificadores 2500
wats cada ; 2 amplificadores 1000 wats cada ; 1 mesa de
12 canais; 1 equalizador 31 bandas stereo; 1 crossover
4 vias stereo; 8 microfones; 2 microfones sem fio; 1
aparelho de cd; 1 aparelho de md; 8 pedestais; 8 cabos
spikon; 4 cabos ac; 8 cabos de microfone; 3 cabos p.
10.\Unidade/dia\180\1.221,30
24\Som de grande porte: drive rack p.a: 1 mesa 56
canais c/ 10 auxiliares e 2 stereos; 1 equalizador  31
bandas stereo; 2 crossover digital c/ 4 vias stereo. Rack/
perifericos: 5 processador de efeitos; 1 equalizador  31
bandas para insert; 16 canais compressor; 12 canais
gate; 1 aparelho de md; 1 aparelho de cd; amplificador
p.a: 32 amplificadores de 2500 wats rms; 16
amplificadores de 5000 wats rms. Caixas de som: 24
caixas  de medios graves c/ 1000 wats rms cada; 16
caixas  de graves c/1000 wats rms cada. Palco e
monitores: 1 mesa  56 canais c/ 20 auxiliares e 2 stereos;
20 equalizadores  31 bandas stereo. Side fill: 1 equalizador
31 bandas stereo; 1 crossover  digital c/ 4 vias stereo.
Rack periferico: 12 canais compressor; 8 canais gate; 1
compressor stereo; 3 processadores de efeitos. 20
monitores 400 wats. Amplificadores palco: 18
amplificadores de 800 wats. Back line: 5 amplificadores
de 100 wats rms p/ instrumentos; 1 bateria “   surdo 14”
caixa; 3 estante de prato 1 estante de contra tempo; 1
estante de caixa. Microfones: 39  microfones; 25
pedestais; 15 garras. D.i: 12 di passivo; 8 di
ativo.\Unidade/dia\5\7.178,40
25\Som de médio porte: drive rack p.a: 1 mesa 48 canais;
1 equalizador 31 bandas stereo; 1 compressor crossover;
4 vias stereo. Rack perifericos: 8 processadores de
efeitos; 2 equalizador 31 bandas stereo; 2 quad compressor;
1 quad gate; 1 aparelho de md;  aparelhos de cd.
Amplificador p.a:  amplificador 8.0 de potencia; 24
amplificador 8.0 de potencia; 8 amplificador 8.0 de
potencia. Auto falante p.a:  18" c/ 1000 wats rms; 8 15" c/
1000 wats rms. Drive: 4 drive titanion 150 wats rms.
Palco e monitores:  mesa 56 canais stereo; 3 equalizador
31 bandas stereo. Side fill: 3 equalizador 31 bandas stereo;
1 compressor; 1 crossover  4 vias stereo. Rack periferico:
quad compressor b; 15 quad gate; 10 compressores; 10
processadores de efeito. Monitores: 8 monitor 400 wats
rms; 6 monitor  200 wats; 2 sub. 18" c/ 1000 wats rms.
Amplificadores palco:8 amplificador 3000 wats; 2
amplificador 4000 wats; 1 amplificador 6000 wats; 2
amplificador 8000wats. Back line: 1 amplificador de guitarra
100 wats; 1 amplificador de guitarra 200 wats; 2
amplificador de guitarra 300 wats; 1 amplificador  de baixo
800 wats; 1 caixa para amplificador de baixo  100 wats; 1
caixa para amplificador de baixo 600 wats; 1 bateria   c/
bumbo 22" ton i 08" t ii 10"; t iii 12"  surdo 14"  caixa; 3
estante de prato; 1 estante de contra tempo; 1 estante de
caixa; microfones: 11 microfones; 8 microfones; 2
microfones; 1 microfones; 9 microfones; 3 microfones; 1
microfones; 2 microfones; 25 pedestais; 15 garras; d.i: 4
di passivo; 4 di ativo; 4 di ativo\Unidade/dia\108\2.562,18

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17569/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de papelaria (apontador,
caneta, envelope...) para atender às necessidades do
Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Agenda, escolar, permanente, com motivos infantis,
capa dura costurada, 96 folhas, formato: 11,5 x 15,1cm.
\Unidade\265\8,70
2\Alfinete, de aço, cabeça esférica colorida, para marcar
mapas, caixa com 50 unidades\Caixa\88\2,83
3\Alfinete, de metal, nº 29, para costura, cabeça comum,
caixa com 50 gramas\Caixa\26\6,79
4\Almofada azul para carimbo nº 03. Embalagem com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\66\4,62
5\Almofada preta para carimbo nº 03. Embalagem com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\52\4,62
6\Almofada vermelha para carimbo nº 03. Embalagem
com identificação do produto e fabricante;\Unidade\48\4,62
7\Apagador para quadro magnético branco, feltro, medindo
50 x 125mm, espessura de 25mm\Unidade\52\6,08
9\Apontador  de metal para lápis, portátil, com um
furo\Unidade\3816\1,04
11\Argila, produto indicado para modelar, pacote com
500gr. \Pacote\250\6,14
12\Balão nº 09, metalizada, pacote com 50 unidades,
sendo: 581 pct na cor amarela, 581 pct na cor azul, 581
pct na cor branca, 263 pct na cor dourada, 291 pct na cor
laranja, 233 pct na cor marrom, 263 pct na cor prata, 234
pct na cor preta, 291pct na cor rosa, 515 pct na cor
verde, 581 pct na cor vermelha\Pacote\4414\6,49
13\Bandeirinha para festa junina coloridas, pacote com
10 metros. \Pacote\740\5,14
14\Barbante em fibra de 100% algodão, com 08 fios
trançados. Rolo com no mínimo 300
metros.\Unidade\1009\7,80
15\Barbante em fibra de 100% algodão, com 10 fios
trançados. Rolo com no mínimo 300
metros.\Unidade\30\8,69
16\Bastão para cola quente, 1/2 polegadas, cola de
silicone, para uso em pistola de cola quente, medidas: 10
cm de comprimento e 10mm de diâmetro.
\Unidade\1928\0,89
17\Bastão para cola quente, 5/16 polegadas, cola de
silicone, para uso em pistola de cola quente, medidas: 10
cm de comprimento e 7mm de diâmetro.
\Unidade\1748\6,84
18\Bateria alcalina 9 v\Unidade\20\5,93
19\Bloco de folhas para fichário, universitário, com 04
furos, bloco com 100 folhas\Unidade\160\3,19
20\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/m2,
formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\943\2,57
21\Bloco de papel pautado, apergaminhado, 56g/m2,
formato ofício, dimensões 200 x 280 mm, 100 folhas
destacáveis., com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\657\5,08
22\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado, 56g/m2,
formato 1/4, dimensões 145 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante
impressos na parte superior;\Unidade\81\2,40
23\Bloco de papel sem pauta, apergaminhado, 56g/m2,
formato ofício, dimensões    200 x 205 mm,  100 folhas
destacáveis, com identificação do produto e fabricante

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

metálica e latão com esfera em tungstênio de encaixe pela
parte inferior externa da haste, não rosqueável. Tinta:
corante orgânico e solvente.\Unidade\3150\0,49
59\Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor vermelha,
haste sextavada em resina termoplástica transparente
com dispositivo de ventilação lateral, comprimento
aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5
mm, ponta metálica e latão com esfera em tungstênio
de encaixe pela parte inferior externa da haste, não
rosqueável. Tinta: corante orgânico e solvente.
\Unidade\2250\0,49
60\Caneta hidrografica color 850 pilot, ideal para marcar
escrever e desenhar, tinta atóxica, ponta grossa 4,0mm,
tampa antiasfixiante, sendo: 471 na cor azul, 446 na cor
preta e 372 na cor vermelha\Unidade\1289\1,40
61\Caneta hidrografica color 850, embalagem com 12
cores, tinta atóxica, ponta grossa 4.0mm, tinta em cores
vivas, tampa antiasfixiante.\Unidade\30\9,28
62\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com 12 cores,
hidrográfica regular. \Unidade\469\2,89
63\Caneta hidrográfica, prestocolor, estojo com 24 cores
hidrográfica regular. \Unidade\255\8,25
64\Caneta marca texto, ponta chanfrada para destacar
texto com linha grossa ou sublinhar com linha fina, grip
emborrachado, destaca-se mesmo em papel de fotocópia
e fax, ponta fixa de alta durabiliade que não afunda
quando pressionada, tinta à base de água sem cheiro,
embalagem: com identificação do produto e fabricante,
sendo: 300 unidades na cor verde, 972 unidades na cor
amarela, 84 unidades na cor rosa e 72 unidades na cor
laranja . \Unidade\1428\1,66
65\Caneta para retroprojetor, ponta média, sendo: 43
und na cor vermelha e 78 und na cor preta, 6 und na cor
azul. Estojo com 6 unidades.\Unidade\127\11,20
66\Caneta para tecido, com excelente fixação a frio e
grande resistência a lavagens, não tóxica, possui ponta
de poliéster, sendo: 18 und na cor amarelo ouro, 18 und
na cor azul celeste, 18 und na cor azul turquesa, 18 und
na cor laranja,18 und na cor marrom, 18 und na cor preta,
18 und na cor rosa, 18 und na cor verde folha, 18 und na
cor verde musgo, 18 und na cor vermelho fogo, 18 und
na cor vinho, 18 und na cor violeta     \Unidade\216\7,87
71\Cartolina comum, medindo 500x660mm, 150g/m2,
sendo: 954 fls na cor amarela, 936 fls na cor azul claro,
886 fls na cor azul escuro, 2242 fls na cor branca, 876
fls na cor laranja, 376 fls na cor marrom, 976 fls na cor
preta, 876 fls na cor rosa, 926 fls na cor verde claro, 376
fls na cor verde escuro e 876 fls na cor vermelha.
Pacote com 100 folhas\Pacote\103\25,92
72\Cartolina dupla face, medindo 48cm x 66cm, ambos
os lados coloridos, sendo: 281 fls na cor amarela, 271
fls na cor azul claro, 271 fls na cor azul escuro, 271 fls
na cor bege, 271 fls na cor branca, 271 fls na cor laranja,
271 fls na cor lilás, 271 fls na cor marrom, 271 fls na cor
preta, 271 fls na cor rosa, 271 fls na cor roxa, 271 fls na
cor salmão, 271 fls na cor verde claro, 271 fls na cor
verde escuro, 271 fls na cor vermelha\Unidade\4075\0,70
73\Cartolina laminada, 150g, 49 x 59, sendo: 122 fls na
cor amarela, 122 fls na cor azul claro, 122 fls na cor azul
escuro, 122 fls na cor branca, 122 fls na cor dourada,
122 fls na cor laranja, 122 fls na cor prata, 122 fls na cor
rosa, 122 fls na cor verde claro, 122 fls na cor verde
escuro e 122 fls na cor vermelha\Unidade\1342\0,78
74\Cd-r, mídia óptica gravável, em policarbonato,
capacidade de armazenamento: 700 mb/ 80 minutos,
com envelope em papel cartão. \Unidade\3944\2,31
75\Cd-rw, mídia óptica gravável, em policarbonato,
capacidade de armazenamento: 700 mb/ 80 minutos,
com envelope em papel cartão. \Unidade\201\0,89
76\Clip‘s niquelados tam. 0/0 - 29mm, caixa com 100
unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\200\1,44
77\Clips niquelados  para papel, nº 4/0 - 40mm, caixa
com 100 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\389\1,21
78\Clips niquelados duplo trançado, nº 02, caixa com 50
und, conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\769\3,26
80\Clips niquelados para papel, nº 3/0 - 36mm, caixa
com 50 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1437\1,20
81\Clips niquelados para papel, nº 6/0 - 47mm, caixa
com 50 unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1442\1,58
82\Clips niquelados para papel, nº 8/0 - 57mm, caixa
com 50 und, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\255\1,34
83\Clips para papel, nº 2/0 - 32mm, caixa com 100
unidades, conforme a norma 1010/20
sae;\Caixa\1074\1,71
84\Clips para papel, nº 5/0 , caixa com 100 unidades,
conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\50\7,84
85\Cola bastão, plástica, para papel e papelão, com 10
gr\Unidade\531\2,29
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86\Cola branca, acondicionada em embalagem de 01 kg,
rótulo azul. \Unidade\72\9,43
87\Cola branca, com ótimo rendimento, pode ser usada
para colar papel, papelão, madeira e tecido, fórmula à
base de água, lavável, não tóxica, embalagem com
90gr. \Unidade\1382\1,44
88\Cola branca, embalagem com 01 kg, adesivo vinílico
dispersa em água, de cor branca, odor característico e
média viscosidade, após seco apresenta película
transparente, plastificada, de alta resistência ao
deslocamento, pronto para uso. \Unidade\171\8,74
89\Cola colorida, caixa com 06 cores (branca, amarelo
ouro, vermelho fogo, azul turquesa, verde bandeira e
preto), não tóxica, possui exclusivo bico aplicador,
embalagem com 23gr.\Caixa\1064\6,48
90\Cola com glitter, possui exclusivo bico aplicador que
facilita a pintura, não é tóxica e possui brilho intenso,
caixa com 06 cores (vermelho, azul, verde, ouro, prata e
cristal), embalagem com 35gr.\Caixa\40\4,27
92\Cola madeira, não tóxica, não inflamável, composto
por poliacetato de vinila, aditivos, pigmentos e água,
também pode se utilizada para oclagem de papéis, cartões,
papelão, tecidos e materiais porosos em geral,
embalagem com 90 gr. \Unidade\70\2,20
93\Cola para eva e isopor, possui exclusivo bico aplicador
que facilita a aplicação, embalagem com 35 gr.
\Unidade\436\3,18
94\Compasso escolar de metal\Unidade\160\3,86
95\Conjunto de esquadros, 25cm com transferidor,
composto por 01 esquadro de 60º, 01 esquadro de 45º,
01 transferidor de 180º inserido no esquadro, com escala,
borda chanfrada com escala. \Unidade\30\7,99
96\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 25 metros, sendo:
04 rolos com motivos florais, 08 rolos com motivos
infantis \Rolo\12\137,00
97\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 25 metros, sendo: 04
rolos na cor amarela, 04 rolos na cor azul, 03 rolos na cor
branca, 05 rolos na cor laranja, 03 rolos na cor rosa, 04
rolos na cor verde, 04 rolos na cor vermelha\Rolo\27\98,90
98\Contact, laminado de pvc auto-adesivo, protegido no
verso por papel siliconado, rolo com 45cmx25m, na cor
transparente\Rolo\62\47,00
99\Corretivo líquido, fórmula a base de água, sem odor,
não tóxico, frasco com 18ml. \Unidade\652\1,40
100\Diário de classe, mensal, 12 folhas. \Unidade\24\7,00
101\Dvd-r, gravável virgem para armazenamento de
dados ou gravação de áudio e vídeo. Modelo: hdvd-r1
armazenamento: 4.7 gb/120 min, velocidade de gravação
8x, com envelope em papel cartão. \Unidade\1815\1,40
102\Elástico de borracha, nº 18. Embalagem: caixa de
25 gr, com identificação do produto e
fabricante;\Caixa\4.450\0,85
103\Envelope carta, papel vergê, na cor branco, tamanho
114 x 162mm,  com 90g/m2, sem timbre.\Unidade\600\1,71
104\Envelope para convite, papel color plus, na cor laranja,
tamanho 130 x 190mm, com 80g/m2.\Unidade\800\0,60
105\Envelope para convite, papel opaline, na cor branco,
tamanho 162 x 229mm, com 90g/m2. \Unidade\800\0,38
106\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 162 x
229mm com 90g/m2.\Unidade\298\0,80
107\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 185 x
248mm com 90g/m2.\Unidade\398\0,86
108\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 229 x
324mm, com 90g/m2.\Unidade\718\0,91
109\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, branco liso, medindo aproximadamente 265 x
360mm, com 90g/m2.\Unidade\740\0,77
111\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
185 x 248mm, com 80g/m2.\Unidade\623\2,00
116\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
330 x 230mm, com 80g/m2.\Unidade\9500\0,35
117\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
405 x 305mm, com 80g/m2.\Unidade\1000\0,65
129\Esquadro, de corpo de plástico rigído transparente,
graduação em milémetros, grande  resistência,
embalagem com 02 esquadros: 01 com ângulos de 45º e
90º e 01 com ângulos de 30º, 60º e 90º\Unidade\46\3,50
131\Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga, com
regulagem da lâmina ao lngo do corpo com trava tipo
parafuso, dimensões de 18 x 105mm, embalagem
individual com identificação do produto e fabricante.
\Unidade\440\0,88
132\Etiqueta auto adesiva branca redonda para
cd\Unidade\300\0,46
134\Etiqueta auto adesiva, tamanho 35 x 75 mm,
branca.\Caixa\241\26,10

135\Etiqueta, auto adesiva formulário contínuo, 107 x
36mm, caixa com 4000 unidades, com 08 etiquetas por
folhas, cor branca. \Caixa\27\68,00
136\Fichário universitário com 04 argolas e lombada 4.0,
capa em pvc laminado com motivos juvenis, com 96
folhas, ferragem niquelada em d, dorso reforçado,
formato: 200mm x 275mm\Unidade\56\12,05
137\Fita adesiva colorida em polipropileno, 12mm x 10m,
sendo: 346 und na cor amarela, 346 und na cor azul, 26
und na cor branca, 86 und na cor laranja, 26 und na cor
preta, 346 und na cor verde, 346 und na cor vermelha.
\Unidade\1522\0,77
138\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo medindo aproximadamente 16mm x 30m.
\Unidade\175\2,80
139\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo medindo aproximadamente 40mm x
30m.\Unidade\105\4,41
140\Fita adesiva dupla face de acetato de celulose, em
rolo mendindo aproximadamente 12mmx30m.
\Unidade\403\2,47
141\Fita adesiva para empacotamento, de filme de
polipropileno, substrato: filme de polipropileno biorentado,
adesivo: acrílico água, tamanho 48mm x 50m, sendo:
408 und na cor marrom e 1357 und na cor transparente
\Unidade\1765\3,25
143\Fita adesiva transparente, 19mm x 50 m.obs: tipo
durex\Unidade\555\3,25
144\Fita adesiva transparente, dorso em celofane e
adesivo em resina de borracha natural, dimensões
mínimas de 12 mm x 30m. Embalagem em rolo, com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\498\0,80
145\Fita adesiva, transparente, dorso em celofane e
adesivo em resina de borracha natural, dimensões 12
mm x 50 m. Embalagem em rolo com identificação do
produto e fabricante;\Unidade\173\2,05
146\Fita corretiva, formato anatômico, de fácil manuseio,
com correções limpas e precisas, corpo translúcido, cobre
qualquer tipo de tinta e palavras ou linha inteira em
apenas uma passada, invisível após fotocópia, correção
instântanea que ermite escrever imediatamente após o
uso, fita com 08 metros de comprimento e 4,2mm de
largura. \Unidade\2274\5,85
147\Fita crepe, adesiva, resistente, 50mm x 50 m.
\Unidade\51\6,65
148\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 18mm x 45m. \Unidade\348\3,62
149\Fita crepe, fita adesiva de  papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 25mm x 45m. \Unidade\121\2,95
150\Fita crepe, fita adesiva de papel crepado, substrato:
papel crepado saturado, adesivo: base borracha e resinas,
tamanho 19mm x 50 m.\Unidade\342\5,77
151\Fita metalóide, fita decorativa em poliéster
metalizado, 100% poliéster, com 15mm x 50m, sendo:
53 und na cor azul, 53 und na cor dourada, 53 und na cor
prata, 53 und na cor verde e 53 und na cor vermelha.
\Unidade\265\2,99
152\Fita para máquina calculadora eletrônica, de nylon,
medindo 13mmx5m\Unidade\36\23,70
153\Fitilho para presente, com 150 metros, sendo: 35
und na cor amarela, 204 und na cor azul, 204 und na cor
branca, 45 und na cor dourada, 114 und na cor laranja, 45
und na cor prata, 45 und na cor preta, 204 und na cor
rosa, 47 und na cor verde e 47 und na cor vermelha
\Unidade\990\3,28
154\Folha de cortiça aglomerada, em canudo medindo
60cm x 45cm x 5mm\Unidade\50\14,72
155\Folha em eva, atóxico, medindo: 600 x 400 x 2mm,
sendo: 724 fls na cor amarela, 714 fls na cor azul claro,
250 fls na cor azul escuro, 244 fls na cor bege, 724 fls na
cor branca, 729 fls na cor laranja, 244 fls na cor lilás, 724
fls na cor marrom, 454 fls na cor preta, 694 fls na cor
rosa, 440 fls na cor roxa, 685 fls na cor verde claro, 269
fls na cor verde escuro e 729 fls na cor
vermelha\Unidade\7624\2,12
157\Giz escolar comum, colorido, para aplicação em
quadro negro, atóxico, anti-alérgico, composiçâo: gesso
e água, caixa com 64 unidades\Caixa\80\1,42
158\Gizão de cera, caixa com 12 cores, formato jumbo:
ideal para mãozinhas pequenas, cores vivas que facilitam
o aprendizado, fórmula resistente a queda.
\Unidade\823\2,62
159\Gliter de particulas de poliester metalizados, possui
brilho intenso, resistente a produtos de base solvente,
embalagem com 3,5 gr, sendo: 220 und na cor azul
celeste, 220 und na cor azul royal, 220 und na cor bronze,
220 und na cor cobre, 220 und na cor limão, 220 und na
cor magenta, 220 und na cor multicor, 220 und na cor
neon ouro, 220 und na cor perolado, 220 und na cor
prata, 220 und na cor preto, 220 und na cor rosa, 220 und
na cor verde, 220 und na cor vermelha e 220 und na cor
violeta, 220 und na cor amarela  \Unidade\3520\2,11

160\Globo terrestre físico, 30cm de diâmetro, estrutura
constituída por semi arco (régua de meridiano), base de
plástico com a “rosa dos ventos” em alto relevo, 43cm
de altura, escala - 1:42.000.000. \Unidade\4\106,00
161\Globo terrestre político, 30cm de diâmetro, base de
plástico com a “rosa dos ventos” em alto-relevo, estrutura
constituída por um semi arco (régua de meridiano), 43cm
de altura, escala - 1:42.000.000. \Unidade\6\189,95
162\Grampeador de mesa 23/8, de grande capacidade
em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de
fechamento de grampo com posição (grampo fechado)
em aço, mola resistente com retração automática,
capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/
m2\Unidade\19\46,00
163\Grampeador metálico, pequeno, de mesa, capacidade
mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2,
dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, pintura
eletrostática, na cor preta, base para fechamento do
grampo com duas posições (aberto ou fechado) com
acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos
em chapa de aço conforme a norma 1010/20 sae,
oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola,
aço mola pré temperada e resistente. Capacidade de
carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6, apoio
da base em pvc. Embalagem: individual, com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\226\7,62
164\Grampeador para papel, tipo universal, capacidade
para grampear até 13mm de altura, para uso com qualquer
tipo de grampo.\Unidade\24\50,49
165\Grampo metálico para grampeador 26/6 mm.
Embalagem: 5000 unidades, com identificação do produto
e fabricante; \Caixa\1875\3,60
166\Grampo metálico, para pasta tipo trilho, macho-
fêmea, resistente, totalmente flexível, 80mm, para 200
folhas, pacote com 50 unidades.\Unidade\90\9,60
167\Grampo para grampeador, galvanizados, 23/8mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\44\3,32
168\Grampo para grampeador, galvanizados, 26/13mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\1200\2,15
169\Grampo para grampeador, metálico,  9/14mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\965\2,21
171\Grampo plástico, para pasta tipo trilho, macho-fêmea,
produto injetado em polietileno preto, resistente,
totalmente flexível, 80mm, para 200 folhas, pacote com
50 unidades\Unidade\2661\6,92
172\Lápis de cor aquarelável, ecolápis de cor que vira
aquarela com uso do pincel, cores vivas, estojo com 24
unidades. \Unidade\40\31,50
173\Lápis de cor, caixa com 12 cores, corpo e formato
triangular que facilita o manuseio, produto atóxico, mina
macia e fácil de apontar, ótimo poder de cobertura.
\Caixa\905\5,98
174\Lápis de madeira reflorestada, com mina de argila
tratada e grafite moido, número 2 (dois), formato
cilíndrico, comprimento 175mm, cor do revestimento
preto, gravado no corpo a marca do fabricante.
Embalagem: caixa de papel, 144 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Grosa\140\48,50
175\Lapis técnico preto, 6b, ideal para desenhar e fazer
esboços, formato sextavado. \Unidade\142\2,22
177\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa dura,
cor preta, 100 folhas, dimensões 320 x 220 mm,
numerado tipograficamente, papel alta alvura, 75gr/
m2.\Unidade\144\5,80
178\Livro ata ofício, pautado, sem margem, capa dura,
cor preta, 50 folhas, dimensões 320 x 220 mm, numerado
tipograficamente, papel alta alvura, 75gr/
m2.\Unidade\60\3,33
179\Livro de matrícula, numerado, 216mm x 320mm,
com 100 folhas.\Unidade\12\23,60
180\Livro de protocolo, encadernado com 100 folhas,
dimensões de 220x160mm. \Unidade\503\7,80
181\Mapa fisico da cidade de rio das ostras, telado e
plastificado, com relevo, rios, bacias, áreas geográficas
e as escalas de medidas, medindo aproximadamente
1,20 x 0,90cm\Unidade\4\39,95
182\Mapa fisico do brasil, plastificado, telado, medindo
aproximadamente 1,20 x 0,90cm, com moldura em
madeira na parte superior e inferior, moldura superior
guarnecida com alça em nylon-seda, escala: 1:5.000.000.
\Unidade\4\42,50
183\Mapa fisico do estado do rio de janeiro, plastificado,
telado, medindo aproximadamente 1,20 x 0,90cm, com
moldura em madeia nas bordas superior e inferior, moldura
superior guarnecida com alça em nylon-seda, escala:
1:400.00. \Unidade\6\41,90
184\Marcador para quadro branco, ponta média
indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduo,
comprimento mínimo 14 cm, caixa com 12 unidades,
com identificação do produto e fabricante, sendo: 21
caixa na cor azul, 18 caixa na cor preta, 11 caixa na cor
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verde, 17 caixa na cor vermelha.  \Caixa\67\8,80
185\Massa de modelar, não resseca, nem mancha as
mãos, não é oleosa e conserva por muito mais temo sua
flexibilidde, facilitando a modelagem e a mistura de cores,
caixa com 180 gr, com 12 cores (branco, amarelo pele,
amarelo ouro, laranja,  vermelho fogo, vermelho escarlate,
azul turquesa, azul cobalto, verde veronese, verde musgo,
marrom e preto).\Unidade\580\5,50
187\Mini dicionário, prático e fácil de usar, com layout
moderno e atualizado conforme o novo acordo
ortográfico. \Unidade\81\20,52
188\Organizador de mesa triplo (porta lápis, clips e
lembretes) em acrílico.embalagem: individual, com
identificação do produto e fabricante, sendo, 75 und na
cor fumê e 23 und na cor azul translúcido. \Unidade\98\9,10
189\Palito para churrasco, 3,5 x 250mm, pacote com
100 unidades. \Pacote\122\7,60
190\Palito para sorvete ponta redonda, pacote com 100
unidades. \Pacote\494\3,25
191\Papel 40 kg, 66 x 96, gramatura 120, pct com 100
folhas, sendo: 72 pct na cor amarela, 72 pct na cor azul
claro, 72 pct na cor azul escuro, 660 pct na cor branca,
72 pct na cor laranja, 72 pct na cor verde claro, 72 pct na
cor verde escuro, 72 pct na cor
vermelha\Pacote\1164\6,90
192\Papel alcalino formato a3, gramatura 75g/m2,
tamanho 297x420mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante;\Resma\110\25,80
193\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor amarela. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\10\19,55
194\Papel alcalino formato a4, gramatura 75g/m2,
tamanho 210x297mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\8.953\12,70
195\Papel alcalino formato oficio 02, gramatura 75g/m2,
tamanho 216x330mm, cor branca. Embalagem
impermeável com 500 folhas, identificação do produto e
fabricante.\Resma\6.284\14,75
197\Papel antilope, formato a4, gramatura 180 g/m2,
pacote com 50 folhas, cor branca\Pacote\37\16,50
198\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente  76 x 102mm bloco com 100
folhas\Unidade\120\2,95
199\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 100 x 75mm, bloco com 100
folhas\Unidade\190\4,62
200\Papel auto adesivo para recados, medindo
aproximadamente 38 x 51mm, bloco com 100
folhas\Unidade\260\1,60
201\Papel camurça, gramatura 85 gr, medindo: 40 x 60,
sendo: 301 und na cor amarela, 199 und na cor azul
escuro, 167 und na cor azul claro, 157 und na cor bege,
301 und na cor branca, 157 und na cor cinza, 167 und na
cor laranja, 167 und na cor lilas, 301 und na cor marrom,
167 und na cor preta, 167 und na cor rosa, 120 und roxo,
259 und na cor salmão, 291 und na cor verde claro, 167
und na cor verde escuro e 179 und vermelho
\Unidade\3267\0,41
202\Papel canson, formato a4, 140gr, pacote com 20
folhas\Pacote\82\10,90
203\Papel carbono, resistente, excelente capacidade de
reprodução, tamanho a4, dimensões 210 x 297mm,
gramatura aproximada: 22g/m2. Embalagem: 100
unidades, sendo: 11 caixa na cor rosa, 11 caixa na cor
roxo, 10 caixa na cor verde,11 caixa na cor vermelho e
14 caixa na cor azul. \Caixa\57\70,90
205\Papel cartão fosco, espesso, verso de cor natural,
tamanho: 50 x 66 cm, sendo: 166 fls na cor amarela, 293
fls na cor azul claro, 181 fls na cor azul escuro, 683 fls na
cor branca, 154 fls na cor laranja, 303 fls na cor marrom,
166 fls na cor preta, 166 fls na cor rosa, 171 fls na cor
verde claro, 171 fls na cor verde escuro, 303 na cor
vermelha  \Unidade\2757\0,98
206\Papel cartão laminado, medindo aproximadamente
50 x 70, 280 gr, sendo: 40 fls na cor amarela, 40 und na
cor azul claro, 40 und na cor azul escuro, 40 und na cor
branca, 40 und na cor dourada, 40 und na cor laranja, 40
und na cor prateada, 40 und na cor rosa, 40 und na cor
verde claro, 40 und na cor verde escuro, 40 und na cor
vermelha\Unidade\440\1,83
207\Papel celofane, em folha medindo aproximadamente
870 x 1030mm, sendo: 409 fls na cor amarela, 449 fls na
cor azul claro, 172 fls na cor azul escuro, 147 fls na cor
bege, 172 fls na cor branca, 174 fls na cor laranja, 142
fls na cor preta, 199 fls na cor rosa, 132 fls na cor roxa,
132 fls na cor transparente, 424 fls na cor verde claro,
147 fls na cor verde escuro, 424 fls na cor
vermelha\Unidade\3123\0,67
208\Papel color set 110 g/m2, tamanho 48 x 66 cm, com
impressão em retogravura, com tinta a base de álcool,
não tóxico, pacote com 10 folhas de cores

sortidas.\Pacote\266\12,98
209\Papel corrugado, papelão ondulado, padrão kraft
natural, tamanho 50 x 80, sendo: 40 fls na cor amarela,
40 fls na cor azul claro, 172 fls na cor branca, 30 fls na
cor estampados variados, 30 fls na cor laranja, 40 fls na
cor marrom, 40 fls na cor preta, 30 fls na cor rosa, 182
fls na cor verde claro, 182 fls na cor
vermelha\Unidade\786\2,05
210\Papel couche, 180gr, medindo 210 x 297,  pct com
50 folhas\Pacote\156\13,70
211\Papel couche, 230gr, medindo 210 x 297,  pct com
50 folhas\Pacote\500\15,95
212\Papel creative, pacote contendo 48 folhas de 8 cores
diferentes, formato a4, 120g. \Pacote\160\8,10
213\Papel crepom, rolo medindo aproximadamente 0,48
x 2,00m, sendo: 502 und na cor amarela, 350 und na cor
azul claro, 350 und na cor azul escuro, 482 und na cor
branca, 340 und na cor laranja, 362 und na cor marrom,
340 und na cor preto, 350 und na cor rosa, 240 und na cor
roxa, 482 und na cor verde claro, 360 und na cor verde
escuro, 502 und na cor vermelha\Unidade\4660\0,57
215\Papel duplex, 50g, 0,80 x 100, sendo: 60 fls na cor
amarela, 60 fls azul claro, 60 fls na cor azul escuro, 60
fls na cor bege, 60 fls na cor branca, 60 fls na cor
laranja, 60 fls na cor lilás, 60 fls na cor preta, 60 fls na
cor rosa, 60 fls na cor verde claro, 60 fls na cor verde
escuro, 60 fls na cor vermelha\Unidade\720\0,81
217\Papel fotográfico, para impressão de fotografias,
formato a4, resolução de até 1200dpi, secagem rápida e
coating brilhante, medindo 210 x 297mm, 180g, pacote
com 50 folhas. \Pacote\67\65,85
218\Papel glace lustroso, formato 50 x 65cm, sendo:
123 fls na cor amarela, 113 fls na cor azul claro, 113 fls
na cor azul escuro, 123 fls na cor branca, 111 fls na cor
laranja, 123 fls na cor marrom, 111 fls na cor preta, 111
fls na cor rosa, 113 fls na cor verde claro, 113 fls na cor
verde escuro, 123 fls na cor vermelha\Unidade\1277\0,25
219\Papel kraft, natural, 75g, 76 x 112
cm\Unidade\1148\0,70
220\Papel kraft, natural, 80g, 66 x
96cm\Unidade\150\0,82
221\Papel laminado, de brilho intenso, proporcionando
excelente aspecto visual, com gramatura 60 gr/m2,
tamanho 49 x 59 cm, sendo: 25 und na cor azul, 167 na
cor dourada, 25 und na cor laranja, 25 und na cor marrom,
167 und na cor prata, 25 und na cor rosa, 167 und na cor
verde claro, 167 und na cor vermelha\Unidade\768\0,72
222\Papel laser, tamanho a4, pacote com 500 folhas,
sendo: 22 pct na cor amarela, 22 pct na cor azul, 22 pct
na cor rosa, 22 pct na cor salmão, 22 pct na cor verde
\Pacote\110\17,20
224\Papel micro-ondulado estampado, medindo
aproximadamente 50cm x 80cm, sendo: 70 und com
estampas de bolinhas em cores variadas, 70 und com
estampas florais\Unidade\140\1,59
225\Papel micro-ondulado liso, medindo 50xm x 80cm,
sendo: 70 und na cor amarela, 70 und na cor azul claro,
70 und na cor azul escuro, 50 und na cor branca, 55 und
na cor dourada, 50 und na cor laranja, 70 und na cor
marrom, 70 und na prata, 50 und na cor preta, 70 und na
cor rosa, 70 und na cor verde claro, 70 und na cor verde
escuro, 70 und na cor vermelha, 70 und na cor bronze,
70 und na cor ouro, 70 und na cor
vinho\Unidade\1045\2,15
227\Papel opaline, diplomata,180gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, sendo: 124 caixa na cor bege, 156
caixa na cor branca.\Caixa\280\5,55
228\Papel opaline, diplomata,220gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, cor branca. \Caixa\44\11,84
229\Papel opaline, diplomata,230gr, tamanho 210 x 297,
caixa com 50 folhas, cor branca. \Caixa\500\13,56
230\Papel para presente, coloridos, decorados com
estampas variadas, folha medindo aproximadamente 100
x 70cm. \Unidade\300\0,79
231\Papel para presente, com estampas variadas, folha
medindo aproximadamente 70cm x
50cm.\Unidade\850\0,79
233\Papel sulfite para impressora ploter, rolo medindo
aproximadamente 50mx920mm.\Rolo\48\27,65
234\Papel telado, formato a4, gramatura 180 g/m2,
pacote com 50 folhas, na cor branca\Pacote\30\13,98
235\Papel vegetal, de superfície lisa indicado para
desenhos escolares ou técnico a lápis, caneta de ponta
porosa, tinta nanquim e pena tubolar, pacote com 20
folhas, formato a4, medindo aproximadamente 210 x
297mm\Pacote\50\7,85
236\Papel verge, 120 g/m2, tamanho a4 (210 x 297mm),
caixa com 50 unidades, sendo: 25 caixa na cor areia, 11
caixa na cor azul, 25 caixa na cor branca, 11 caixa na cor
diamante branco, 21 caixa na cor marfim, 11 caixa na
cor salmão, 11 caixa na cor verde\Caixa\115\20,35
237\Papel verge, 180 g/m2, tamanho a4 (210 x 297mm),
caixa com 50 unidades.\Caixa\96\19,56
238\Papel xerográfico colorido, formato a4 , liso, 75g/

m2, medindo aproximadamente 210x297mm, pacote com
500 folhas, sendo: 138 resmas na cor azul, 75 resmas
na cor laranja, 138 resmas na cor amarela, 86 resmas na
cor rosa, 138 resmas na cor verde, 75 resmas na cor
vermelha\Resma\650\12,98
239\Pasta catálogo capa pvc (plástica) preta, com 50
envelopes finos (0,06), 04 colchetes, formato 243 x
330mm ideal para papéis ofício e a4, com visor externo
e bolsa interna. \Unidade\213\10,25
240\Pasta com trilho, com presilha plástica simples, tipo
romeu e julieta, espessura: 0,35 mm, textura super line,
cores variadas, material leve, atóxico, resistente e 100%
reciclável\Unidade\418\1,64
241\Pasta de papelão, com elástico, revestida com papel
plastificado, formato ofício, material em polipropileno
0,40mm, dimensões aproximadas, 35 x 23cm, cores
variadas\Unidade\460\1,23
243\Pasta documento em pvc, com trilho plástico,
dimensões 350 x 250 x 40 mm, cor azul translúcido.
Embalagem: 10 unidades, com identificação do produto
e fabricante;\Pacote\70\17,65
244\Pasta documento em pvc, com trilho plástico,
dimensões 350x250x40mm, na cor laranja. Embalagem:
10 unidades, com identificação do produto e fabricante.
\Pacote\30\24,95
247\Pasta polionda, com abas e elástico, medindo
aproximadamente 275 x 380mm\Unidade\396\1,76
248\Pasta suspensa plástica, dimensões 235 x 360mm,
prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico
transparente e etiqueta para identificação, com 6
posições para alojamento do visor, ponteiras para
arquivamento em metal com acabamento em ilhós nas
extremidades superiores, terminais das extremidades
em plástico reforçado. Embalagem:  50 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Caixa\24\121,45
249\Pasta suspensa, em fibra marmorizada e
plastificada, fabricada em papel cartão 350 gr, dimensões
235 x 360mm, prendedor macho e fêmea em plástico,
visor em plástico transparente e etiqueta para
identificação, com 6 posições para alojamento do visor,
ponteiras para arquivamento em metal com acabamento
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
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269\Quadro branco, 1,20 x 0,90, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\13\63,98
270\Quadro branco, 1,50m x 1,20m, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\6\115,56
271\Quadro branco, 2,10m x 1,20m, de chapa de madeira
vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com
moldura de alumínio natural, acompanha suporte de
apagador em alumínio. \Unidade\14\231,25
272\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
2,10 x 1,20m\Unidade\25\185,45
273\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 0,80cm\Unidade\21\84,55
274\Quadro de cortiça, em cortiça frente e verso,
superfície dupla face, design moderno, composção:
chapa de fibra po triplex, cortiça natural nas duas faces,
chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura
em madeira natural maciça, medindo aproximadamente
1,00cm x 1,20cm\Unidade\38\106,90
275\Reforço transparente auto adesivo, embalagem com
200 unidades, ideal para proteger furos de documentos e
folhas de fichário, 14,5mm. \Pacote\115\3,08
276\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada e
plastificada, lombada larga, tamanho 1/2 (meio) ofício,
com alavanca de pressão em inox tipo tic tac, com visor
e índice alfabético\Unidade\95\5,45
277\Registrador a-z, em papelão reforçado, tigrada e
plastificada, lombada larga, tamanho ofício, com
alavanca de pressão em inox tipo tic tac, com visor e
índice alfabético\Unidade\424\4,85
278\Regua, poliestireno, 30 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\797\0,72
279\Regua, poliestireno, 50 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\173\1,32
281\Regua, poliestireno, 80 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\40\2,75
282\Saco de celofane, tamanho 11 x 22, com estampas
diversas, pacote com 100 und\Pacote\200\3,05
283\Saco de pipoca, de papel monolúcido, tamanho 7,5
x 16,5 x 4cm, pacote com 500 unidades\Pacote\107\7,65
284\Saco plástico, tipo envelope, transparente, com
abertura na parte superior, tamanho a4, dimensões 300
x 230 mm, com 04 furos de encaixe, 0,15mm de
espessura. Embalagem: 100 unidades, com identificação
do produto e fabricante; \Pacote\20\13,53
285\Saco plástico, tipo envelope, transparente, com
abertura na parte superior, tamanho oficio 2, dimensões
350 x 240 mm, com 04 furos de encaixe, 0,15mm de
espessura. Embalagem: 100 unidades, com identificação
do produto e fabricante; \Pacote\600\14,75
286\Tesoura corte criativo com 05 lâminas plásticas,
altura aproximada: 12,5 cm. \Unidade\16\30,98
287\Tesoura de aço niquelada, forjada doméstica, ref.
437/6. \Unidade\165\37,95
288\Tesoura escolar de aço inox, ponta
arredondada\Unidade\878\2,95
293\Tesoura para picotar, utilizada em tecido e papel, nº
08 1/2, medindo aproximadamente 21cm.
\Unidade\10\13,95
294\Tesoura universal, 17 cm, cor preta. \Unidade\42\9,12
295\Tinta acrilica brilhante, possui acabamento brilhante,
37 ml, não havendo necessidade de aplicação de verniz,
sendo: 05 und na cor amarelo brilhante, 05 und na cor
amarelo ouro, 05 und na cor amarelo pele, 05 und na cor
azul celeste, 05 und na cor azul turquesa, 05 und na cor
branca, 05 und na cor ceramica, 05 und na cor laranja, 05
und na cor lilas, 05 und na cor marrom, 05 und na cor
preto, 05 und na cor rosa escuro, 05 und na cor rosa, 05
und na cor verde folha, 05 und na cor verde musgo, 05
und na cor verde oliva, 05 und na cor vermelho escarlate,
05 und na cor vermelho fogo, 05 und na cor vinho, 05
und na cor violeta. \Unidade\100\2,55
296\Tinta acrilica fosca, possui acabamento fosco, 250
ml, sendo, 10 und na cor amarelo bebe, 10 und na cor
amarelo cadmio, 10 und na cor amarelo ocre, 10 und na
cor amarelo ouro, 10 und na cor amendoa, 10 und na cor
areia, 10 und na cor azul celeste, 10 und na cor azul
celureo, 10 und na cor azul country, 10 und na cor azul
hortência, 10 und na cor azul inverno, 10 und na cor azul
mar, 10 und na cor azul petroleo, 10 und na cor azul
piscina, 10 und na cor azul seco, 10 und na cor azul
turquesa, 10 und na cor azul ultramar, 10 und na cor
branca, 10 und na cor camurça queimado, 10 und na cor

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

und na cor amarelo ouro, 52 und na cor amarelo pele, 52
und na cor azul bebe, 52 und na cor azul caribe, 52 und na
cor azul celeste, 52 und na cor azul celureo, 52 und na
cor cobalto, 52 und na cor azul inverno, 52 und na cor
azul mar, 52 und na cor azul marinho, 52 und na cor azul
petroleo, 52 und na cor azul turquesa, 52 und na cor azul
ultramar, 52 und na cor branca, 52 und na cor capuccino,
52 und na cor caramelo, 52 und na cor cenoura, 52 und
na cor cerâmica, 52 und na cor cinza lunar, 52 und na cor
clareador, 52 und na cor coral, 52 und na cor fuchsia, 52
und na cor goiaba queimada, 52 und na cor jacarandá, 52
und na cor laranja, 52 und na cor lavanda, 52 und na cor
lilás bebe, 52 und na cor lilas, 52 und na cor magenta, 52
und na cor marfim, 52 und na cor marrom, 52 und na cor
ocre ouro, 52 und na cor pessego, 52 und na cor preta,
52 und na cor purpura, 52 und na cor rosa bebe, 52 und
na cor rosa cha, 52 und na cor rosa ciclame, 52 und na
cor rosa escuro, 52 und na cor rosa, 52 und na cor
salmão bebe, 52 und na cor salmão, 52 und na cor sepia,
52 und na cor siena natural, 52 und na cor tangerina, 52
und na cor terra queimada, 52 und na cor verde abacate,
52 und na cor verde bandeira, 52 und na cor verde bebe,
52 und na cor verde folha, 52 und na cor verde glacial,
52 und na cor verde grama, 52 und na cor verde maçã,
52 und na cor verde musgo, 52 und na cor verde oliva,
52 und na cor verde pantano, 52 und na cor verde pinheiro,
52 und na cor verde pistache, 52 und na cor verde
veronese, 52 und na cor vermelho carmim, 52 und na
cor vermelho escarlate, 52 und na cor vermelho fogo, 52
und na cor vermelho queimado, 52 und na cor vermelho
tomate, 52 und na cor vermelho vivo, 52 und na cor
vinho, 52 und na cor violeta cobalto, 52 und na cor
violeta. \Unidade\3796\7,85
309\Tinta plástica, à base de resina de pva, atóxica,
com secagem rápida, com acabamento fosco aveludado,
250ml, sendo: 21 und na cor  amarelo bebe, 21 und na
cor amarelo cadmio, 21 und na cor amarelo gema, 21
und na cor amarelo limão, 21 und na cor amarelo ocre, 21
und na cor amarelo ouro, 21 und na cor amarelo pele, 21
und na cor amendoa, 21 und na cor areia, 21 und na cor
azul celeste, 21 und na cor azul celureo, 21 und na cor
azul country, 21 und na cor azul hortensia, 21 und na cor
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
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azul, 34 und na cor baunilha, 34 und na cor branco
metalico, 34 und na cor bronze, 34 und na cor caramelo,
34 und na cor chocolate, 34 und na cor cobre, 34 und na
cor amarelo solar, 34 und na cor fuchisia, 34 und na cor
laranja, 34 und na cor lilas, 34 und na cor magenta, 34
und na cor marrom, 34 und na cor ouro velho, 34 und na
cor ouro, 34 und na cor prata, 34 und na cor preta, 34 und
na cor rosa antigo, 34 und na cor rosa cintilante, 34 und
na cor rosa, 34 und na cor verde folha, 34 und na cor
verde glacial, 34 und na cor verde kiwi, 34 und na cor
verde, 34 und na cor vermelho, 34 und na cor violeta.
\Unidade\1020\6,15
313\Tnt, tecido não tecido, tecido não texturizado, 1,40
m de largura, rolo com 100 metros, sendo: 15 rolos na
cor amarela, 15 rolos na cor azul claro, 05 rolos na cor
azul cobalto, 10 rolos na cor azul escuro, 06 rolos na cor
bege, 15 rolos na cor branca, 05 rolos na cor dourada, 13
rolos na cor laranja, 05 rolos na cor marrom, 04 rolos na
cor prata, 09 rolos na cor preta, 09 rolos na cor rosa, 03
rolos na cor na cor roxa, 15 rolos na cor verde claro, 10
rolos na cor verde escuro, 15 rolos na cor
vermelha\Unidade\154\122,15
314\Transferidor 360º, em plástico\Unidade\60\2,86
315\Transparência, formato a4, com tarja, 75 microns,
resolução de até 1200dpi, secagem rápida e controle de
tinta para evitar infiltrações, ideal para apresentações
em retro-projetor e artes gráficas, medindo 210x297mm,
pacote com 50 folhas\Pacote\10\59,95

COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
8\Aplicador de fita adesiva até 50mm. \Unidade\6\12,74
10\Apontador de lápis, manual, portátil, com 01 lâmina, em
material plástico rígido, com deposito. Embalagem: com
identificação do produto e fabricante;\Unidade\8424\0,39
33\Bola de isopor, medindo 35 mm de
diâmetro\Unidade\300\0,24
34\Bola de isopor, medindo 50 mm de
diâmetro\Unidade\100\0,35
40\Caderno brochurão, 60 folhas, miolo off-set 56 g/m2,
capa off-set 120gr/m2, grampeado com 02 grampos,
arame galvanizado 0,55mm.\Unidade\8\2,82
42\Caderno de cartografia, universitário, espiral, com 48
folhas, capa em cartão duplex 230 g/m2, folhas internas
em papel off-set 63 g/m2, formato: 280 x
205mm\Unidade\10\6,68
43\Caderno de desenho, 48 folhas, espiral, capa e contra
capa em papel cartão duplex 600 g/m2. \Unidade\60\1,15
49\Caixa organizadora, larga, alta, com tampa,
dimensões: profundidade: 63,5cm, largura: 42,5cm e
altura: 30,7cm. \Unidade\5\20,99
55\Caneta esferográfica azul, pontão
5mm\Unidade\180\0,85
56\Caneta esferográfica ponta fina, plástica, 8mm de
diam.de 140mm de comp\Unidade\300\0,58
67\Capa de pvc para encadernação, tamanho a4, cor
preta, embalagem com identificação do produto e
fabricante\Unidade\800\0,19
68\Capa de pvc para encadernação, tamanho a4,
transparente, embalagem com 100 und,  identificação do
produto e fabricante\Pacote\8\24,99
69\Capa de pvc para encadernação, tamanho ofício, cor
preta, embalagem com 100 und, identificação do produto
e fabricante\Pacote\4\25,02
70\Capa de pvc para encadernação, tamanho ofício,
transparente, embalagem com identificação do produto
e fabricante\Unidade\400\0,60
79\Clips niquelados para papel, nº 1 - 31mm, caixa com
100 und, conforme a norma 1010/20 sae;\Caixa\60\1,21
91\Cola instântanea, com frasco rígido, com longo bico
de aplicação, frasco com 05 gr. \Unidade\42\1,50
110\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
162 x 229mm com 80g/m2\Unidade\248\0,07
112\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
229 x 324mm, com 80g/m2\Unidade\5310\0,15
113\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
245 x 180mm, com 80g/m2.\Unidade\1500\0,30
114\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
265x360mm, com 80g/m2\Unidade\4840\0,18
115\Envelope para correspondência, sem timbre, tipo
saco, em papel kraft natural, medindo aproximadamente
280 x 200mm, gramatura 80g/m2\Unidade\500\0,10
118\Envelope, ofício, na cor branco, medindo aproximadamente
114 x 229mm, com 75g/m2\Unidade\360\0,26
119\Espátula extratora de grampos, em
latão\Unidade\166\0,75
120\Espiral de plástico para encadernação, com 09mm

\Unidade\100\0,05
121\Espiral de plástico para encadernação, com 12mm
\Unidade\100\0,07
122\Espiral de plástico para encadernação, com 14mm
\Unidade\100\0,07
123\Espiral de plástico para encadernação, com
17mm\Unidade\400\0,09
124\Espiral de plástico para encadernação, com 20mm
\Unidade\120\0,11
125\Espiral de plástico para encadernação, com
29mm\Unidade\216\0,26
126\Espiral de plástico para encadernação, com 33mm
\Unidade\192\0,44
127\Espiral de plástico para encadernação, com
40mm\Unidade\126\0,52
128\Espiral de plástico para encadernação, com
07mm\Unidade\100\0,03
130\Estilete estreito, grande, com lâmina de aço, com
empunhadura anatômica\Unidade\126\0,50
133\Etiqueta auto adesiva, tamanho 33,9cmx101,6mm,
fl com 10 unidades\Caixa\1\9,45
142\Fita adesiva transparente, 12mm x 10 m. Obs: tipo
durex\Unidade\138\0,85
156\Furador artesanal, tamanho max, sendo: 02 und no
formato de coração, 02 und no formato de estrela, 02
und no formato de flor, 02 und no formato de lua.
\Unidade\8\5,28
170\Grampo para grampeador, metálico, 23/13mm.
Embalagem: 1000 unidades, com identificação do produto
e fabricante.\Caixa\18\3,28
176\Lapiseira, 0,7mm, com grip estriado. \Unidade\30\5,18
186\Mina para lapiseira grafite 0,7mm, com 12
minas\Unidade\40\1,88
196\Papel almaço, pautado, folha dupla branca, formato
2xa4, pacote com 400 folhas\Pacote\1\25,31
204\Papel carbono, resistente, excelente capacidade de
reprodução, tamanho ofício, dimensões 220 x 330mm,
na cor preta. Embalagem:  100 unidades, com
identificação do produto e fabricante.\Caixa\3\50,99
214\Papel de seda, 18 g/m2, 48 x 60 cm, tinta a base de
água, não tóxico, sendo: 160 fls na cor amarela, 160 fls
na cor azul claro, 160 fls na cor azul escuro, 160 fls na
cor branca, 140 fls na cor laranja, 140 fls na cor lilas,160
fls na cor marrom, 160 fls na cor preta, 160 fls na cor
rosa, 160 fls na cor verde claro, 160 fls na cor verde
escuro, 160 fls na cor vermelha, 180 fls estampados
com desenhos abstratos\Unidade\2060\0,08
216\Papel fantasia,  sendo: 32 fls na cor azul claro, 37
fls na cor marrom e 37 fls na cor
vermelha\Unidade\106\0,67
223\Papel manilha, folha medindo aproximadamente 80
m x 100 cm\Unidade\180\0,26
226\Papel monolucido, 80g, kraft ouro,
66x96\Unidade\100\0,90
232\Papel poliester, formato a4, pct com 50 und. Obs:
marca canson, papel para arte final de
serigrafia\Pacote\8\3,15
242\Pasta documento em pvc, com abas e elástico,
dimensões 350 x 250 x 40 mm, cor azul translúcido.
Embalagem:  10 unidades, com identificação do produto
e fabricante;\Pacote\50\3,17
245\Pasta para arquivo de formulário 132
colunas;\Unidade\10\7,60
246\Pasta para arquivo de formulário 80
colunas;\Unidade\5\6,99
258\Pincel atômico com ponta de feltro e tinta de solvente
resiste a água, na cor azul, com identificação do produto
e fabricante.\Unidade\12\1,59
261\Placa de isopor, medindo
1cmx100cmx50cm\Unidade\20\1,08
262\Placa de isopor, medindo
2cmx100cmx50cm\Unidade\30\1,92
264\Plástico para encapar, na cor incolor, em polipropileno,
formato 45cm largura x 02 metros de
comprimento\Unidade\24\2,80
265\Plástico para encapar, na cor xadrez vermelho, em
polipropileno, formato 45cm largura x 02 metros de
comprimento\Unidade\95\1,71
280\Regua, poliestireno, 60 cm, cristal, com escala de
precisão\Unidade\56\1,66
289\Tesoura para picotar, com pontas arredondadas e
lâminas de aço inox próprias para picotar.
\Unidade\10\5,42
290\Tesoura para picotar, corte z, aço forjado, cabos
esmaltados, lâminas oxidadas. \Unidade\10\5,48
291\Tesoura para picotar, resistente e de fácil manuseio,
cabo ergonômico, 13,5cm, ref. 2412/ 302.
\Unidade\10\13,86
292\Tesoura para picotar, resistente e de fácil manuseio,
cabo ergonômico, 14cm, ref. 2412/ 301. \Unidade\10\8,65
300\Tinta nankim, na cor preta, frasco com 20ml,
resistente à água quando seca e excelente adesão às
superfícies, pode ser diluída em água destilada.
\Unidade\12\1,92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32104/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
OBJETO: Fornecimento de material de consumo (produtos
cirúrgicos, de procedimentos e de uso veterinário) –
como: cloridrato xilanzina 25 – 10ml, epinefrina – ampola,
cetamina (cloridrato – 50 ml,...) para atender ao programa
de saúde e bem estar animal realizado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Tavares & Bersot Comércio e
Serviços Veterinários Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Sub i tem/Espec i f i cação /Marca /Un idadade /
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:
Sub i tem/Espec i f i cação /Marca /Un idadade /
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
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17\Óleo de soja, refinado, acondicionado em embalagem
plástica com 900ml. \Leve\Unid\24\2,65
18\Ovo de galinha, extra, branco, acondicionado em caixa
com 30 dúzias. \Catayama\Dúzia\300\2,09
19\Patê de frango e presunto, acondicionado em
embalagem com no mínimo 130g, sendo 240 de
cada.\Oderiche\Unid\480\1,44
20\Requeilão cremoso, acondicionado em copo com no
mínimo 220g. \Bialine\Unid\480\2,47
21\Sal, tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das
características do produto. \Rosa\Unid\24\0,86
22\Suco de caju, natural, integral, acondicionado em
embalagem com 500ml. \Sodré\Unid\1.200\1,61
23\Suco de maracujá, natural, integral, acondicionado
em embalagem com 500ml. \miagra\Unid\1.200\3,43

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6404/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Aquisição de material de limpeza (desinfetante,
balde plástico, flanela...) para atender às necessidades
do Departamento de Material e Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Água sanitária, teor cloro ativo mínimo 2,0 %, micro
filtrada, sem perfume, embalagem em pvc, capacidade
de 1 litro, com identificação do produto, fabricante e
responsável técnico, com notificação anvisa/ms
;\Frasco\2.504\0,95
2\Alcool 90°, embalagem em pvc, capacidade de 1 litro,
com identificação do produto, fabricante e responsável
técnico, com certificado inmetro;\Frasco\1.623\3,30
3\Alcool em gel, etílico hidratado, 46°, certificado inmetro,
500g;\Frasco\1.624\4,05
4\Balde plástico, rígido, resistente a impacto, sem tampa,
alça lateral plástica, capacidade 15 litros, etiqueta de
identificação do produto e fabricante;\Unid\203\6,98
5\Cera liquida, base de cera de carnaúba, incolor, auto-
brilho, perfumada, com notificação anvisa/ms, frasco
plástico 750 ml;\Frasco\1.248\7,51
6\Cesto de lixo cilíndrico, confeccionado em fórmica,
sem tampa, medindo aproximadamente 25x22 cm,
etiqueta de identificação do produto e
fabricante;\Unid\73\23,95
8\Copo descartável 200 ml, confeccionado com resina
termoplástica branca, qualidade homogenia, isentos de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas, que atenda a norma de
qualidade da abnt (nbr 14865/02), acondicionado em
embalagem plástica, com 100 unidades, com
identificação do produto e fabricante;\Pct\8.269\2,85
9\Copo descartável 50 ml, confeccionado com resina
termoplástica branca, qualidade homogenia, isentos de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas, que atenda a norma de
qualidade da abnt (nbr 14865/02), acondicionado em
embalagem plástica, com 100 unidades, identificação
do produto e fabricante;\Pct\2.993\1,75
10\Desinfetante, com extrato de pinho, para uso geral,
ação bactericida e germicida, embalagem em pvc,
capacidade de 500 ml, com identificação do produto,
fabricante e responsável técnico, notificação anvisa/
ms. Composição: ingrediente ativo, conservante,
emulsificante, sequestrante, corretores de ph, solvente,
corante e água;\Frasco\3.544\2,75
11\Desodorante sanitário, pedra formato meia
circunferência, com suporte, acondicionado com proteção
plástica, em caixa, 40 g, com identificação do produto e
fabricante. Composição: paradiclorobenzeno, essência
e corante;\Unid\2.228\1,56
12\Detergente liquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, sequestrante,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante, perfume
e água, embalagem em pvc, capacidade 500 ml com
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Frasco\4.473\0,62
13\Detergente líquido, biodegradável, ph-neutro.
Composição: tensoativo aniônico, seqüestraste,
derivados de isotiazolinas, espessante, corante, perfume
e água, embalagem em pvc, capacidade 20 litros com
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Galão\16\187,10
18\Filtro coador de café, descartável, nº 103, caixa com
40 unidades;\Caixa\196\4,35
19\Flanela, limpeza geral, tamanho 30x40 cm, com

acabamento em overlock, etiqueta de identificação do
produto e fabricante;\Unid\1.118\1,55
20\Fósforo, clorato de potássio e aglutinantes,
embalagem com 10 caixas contendo 40 fósforos,
identificação do produto e fabricante;\Pct\626\1,89
21\Limpa vidros, com notificação anvisa/ms, 500
ml;\Frasco\1.060\4,50
22\Lustra moveis brilho seco, aroma lavanda, com
notificação anvisa/ms, 200 ml;\Frasco\946\3,35
25\Pano de copa, 100% algodão, alvejado, com bordado
nas laterais, tamanho mínimo 70 x 40
cm;\Unid\1.175\2,99
26\Papel toalha crepado, interfolhado, branco, 100%
celulose virgem, alta absorção, 2 dobras, embalagem de
5  fardos de 250fls cada, com  identificação do produto
e fabricante;\Pct\8.544\8,96
27\Papel sanitário, folha dupla, branco, neutro, picotado
e gofrado, produzido com 100% celulose virgem não
reciclada, tecnologia microdeco, rolo 0,10 x 30 m,
embalagem com 04 unidades, identificação do produto e
fabricante;\Pct\10.934\3,45
28\Pasta para limpeza geral, aplicação a seco.
Composição: sabão de coco, tensoativo aniônico,
carboidrato, quatzo, corante, óleo de eucalipto e água,
embalagem plástica 500 g, identificação do produto e
fabricante;\Pote\304\3,80
29\Rodo em madeira, 40 cm de largura, borracha dupla,
cabo tamanho mínimo 1,50 m, etiqueta com identificação
do produto e fabricante;\Unid\133\7,15
31\Sabão em pó, remoção de manchas em tecidos, em
máquinas de lavanderia, composto de alquil benzeno,
sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sódio,
carboxilmetilcelulose sódica, eliminador bactericida de
germes, fungos e vírus, com pigmento azul, perfume e
água. Embalagem: caixa de 500 g, contendo fórmula,
data de fabricação e validade, notificação anvisa/
ms;\Unid\1.400\1,45
33\Sabonete sólido 90 g, retangular, composição: sais
de sódicos de ácidos graxos, hidróxido de sódio, glicerina,
cloreto de sódio, formadeído e detato tetrasódico,
fragrância, água e corante, biodegradável. Embalagem:
individual com identificação do produto e fabricante,
notificação inmetro;\Unid\1.560\1,22
34\Saco para chão, alvejado, 100% algodão, para limpeza,
tamanho mínimo 66 x 42 cm;\Unid\2.136\2,82
35\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 200 litros, embalagem com 05 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\300\12,40
37\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 40 litros, embalagem com 10 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\300\7,69
38\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 30 litros, embalagem com 10 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\6.104\5,60
39\Saco plástico para lixo, produzido em resina
termoplástica virgem e polietileno, cor preta, resistente,
capacidade 15 litros, embalagem com 20 unidades,
identificação do produto e fabricante;\Pct\1.380\4,75
40\Saponáceo em pó, composição: tensoativo aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência.
Biodegradável, embalagem plástica com 300 g,
identificação do produto e fabricante, notificação anvisa/
ms;\Unid\360\1,86
41\Vassoura de pêlo sintético, largura mínima de 35 cm,
cabo plastificado no mínimo de 1,50 m, etiqueta de
identificação do produto e fabricante;\Unid\111\9,45
42\Vassoura de piaçava, nº 05, base mínima de 30 cm,
envolvida em chapa metálica contendo identificação do
produto e fabricante, cabo mínimo de 1,50
metros;\Unid\294\8,78

COMPROMITENTE: Mônica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
7\Cloro líquido, embalagem em pvc, capacidade de 5
litros, com identificação do produto, fabricante e
responsável técnico, com notificação anvisa/ms
;\Galão\100\6,60
14\Esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza
em geral. Embalagem: pacote com 8 unidades, peso
liquido não inferior a 60 gramas, com  identificação do
produto e fabricante;\Pct\245\0,86
15\Escova, limpeza geral, cerdas de nylon, cepa plástica,
tamanho 130x65mm, etiqueta com identificação do
produto e fabricante;\Unid\244\2,18
16\Esponja, dupla face, com bactericida, poliuretano e
fibra sintética, em material abrasivo tamanho 110 x 75 x
25 mm, em embalagem plástica individual, com
identificação do produto e fabricante;\Unid\1.130\0,42

17\Filtro coador de café, descartável, nº 102, caixa com
40 unidades;\Caixa\154\3,97
23\Luvas de látex forrada e internamente aveludadas
para limpeza, em pacotes com par;\Unid\110\3,90
24\Pá galvanizada para lixo, largura mínima 20 cm, com
cabo metálico tamanho mínimo 16 cm;\Unid\106\3,50
30\Sabão de coco, barra 200 g, embalagem plástica
individual, notificação anvisa/ms;\Unid\500\1,18
32\Sabão neutro, barra 200 g, embalagem plástica
individual, notificação anvisa/ms;\Unid\563\1,20
43\Vassoura plástica para vaso sanitário com
suporte.\Unid\82\4,45

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

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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3939/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
OBJETO: Aquisição de antena tsunami e rádio tsunami
de acordo com o Decreto Municipal Nº 135/2006 e antena
e acces point para atender as necessidades de toda
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras através da
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Hard Solution Informática Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor
Unitário (R$):
1\Antena Omnidirecional - 2,4GHz 7dBi interna SMA-M,
Garantia de 1 (um) ano, conforme padrão do
fabricante;\Unidade\50\170,00
2\Antena Direcional Disco - 5.4GHz 28dBi, Garantia de 1
(um) ano, conforme padrão do fabricante;\Unidade\4\1.370,00
3\Antena Setorial - 2.4 GHz 17 dBi 90°  conector N
fêmea, Garantia de 1 (um) ano, conforme padrão do
fabricante;\Unidade\10\1.000,00
14\Acces Point tipo CPE 12dbi (ambiente outdoor)
conforme especificação na proposta de
preço.\Unidade\20\430,00
15\Access Point tipo CPE 24dbi (ambiente outdoor)
conforme especificação na proposta de
preço.\Unidade\20\410,00
16\Access Point(AP)  conforme especificação na
proposta de preço.\Unidade\200\380,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10017/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de kit’s lanches (gêneros alimentícios
acondicionados em sacos plásticos individuais),
destinados aos adolescentes inscritos no Programa Joven
cidadão e idosos, crianças, adolescentes, jovens e demais
Municipes assistidos pela Secretaria Municipal de Bem
Estar Social nos eventos a serem realizados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: 2 LPM Center Comércio e
Distribuidora Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Unidade/Quantidade/ Valor

Unitário (R$):
01\LOTE 1 - KIT LANCHE 1 (segunda, quarta e sexta-
feira) - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 1 - Os itens que
compõem cada kit deverão ser de 1ª qualidade e estar
acondicionados em saco plástico virgem, reforçado,
transparente, inodoro e atóxico, próprio para alimentos.
Cada kit deverá conter:\KIT\8.500\6,31
1.1\Suco de Fruta Natural (sabor uva, caju, maracujá ou
laranja), pronto para consumo, sem conservadores, sem
glúten, sem soja, embalagem tipo tetra pack,
acompanhando canudo fixado na embalagem, com no
mínimo 200ml. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote, informações nutricionais e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou Ministério da
Agricultura.\Und\1\0,82
1.2\Sanduíche – composto de 01 pão francês ou careca
(50g), manteiga (10g), 01 fatia de queijo prato (40g) e 01
fatia de presunto (40g). Embalado em filme plástico
virgem, transparente, inodoro e atóxico, próprio para
alimentos.\Und\1\2,56
1.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de
frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110kcal (calorias).
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\1,39
1.4\Maçã – Tipo gala nacional, pesando aproximadamente
120g.\Und\1\0,20
 1.5\Biscoito, tipo mini waffer, recheado, diversos
sabores, embalagem individual com no mínimo 40g.
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resolucoes da Anvisa/MS.\Und\1\1,34
02\LOTE 2 - KIT LANCHE 2 (terça e quinta-feira) -
PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 2 - Os itens que
compõem cada kit deverão ser de 1ª qualidade e estar
acondicionados em saco plástico virgem, reforçado,
transparente, inodoro e atóxico, próprio para alimentos.
Cada kit deverá conter:\KIT\6.500\5,43
2.1\Bebida Láctea UHT (Achocolatado), sabor chocolate,
pronto para consumo, embalagem tipo tetra pack,
contendo 200ml, acompanhando canudo fixado a
embalagem. Embalagem contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote e informações nutricionais. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura SIF/
DIPOA.\Und\1\0,81
2.2\Sanduíche – Composto de 01 pão francês ou careca
(50g), manteiga (10g), 01 fatia de queijo prato (40g) e 01
fatia de presunto (40g). Embalado em filme plástico
virgem, transparente, inodoro e atóxico, próprio para
alimentos.\Und\1\2,56
2.3\Barra de cereal composta de fonte de fibras, livre de
gorduras trans, contendo cereais, aveia e pedaços de
frutas. Embalada individualmente, pesando
aproximadamente 25g e contendo 110kcal (calorias).
Embalagem contendo, entre outros dados, a origem do
produto, a data de fabricação e de validade, lote,
informações nutricionais e de acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\1,39
2.4\Banana, tipo Prata, pesando aproximadamente
140g.\Und\1\0,37
2.5\Biscoito salgado, sem recheio, tipo “CLUB SOCIAL”,
adicionado de vitaminas e cálcio, 0% de gordura trans na
porção, embalagem individual com no mínimo 25g.
Embalagem tipo “abre fácil”, contendo, entre outros dados,
a origem do produto, a data de fabricação e de validade,
lote, informações nutricionais e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.\Und\1\0,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14494/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de fraldas infantis e geriátricas para
atender as crianças assistidas nas Creches Municipais e
Sociais, Programas, Usuários Idosos e Portadores de
Necessidades Especiais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Gunick Comércio e
Representaçãoes Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/ Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\FRALDA, descartável, infantil, tamanho P até 6 kg,
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta
de substâncias alergênica, DERMATOLOGICAMENTE

TESTADO, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou
qualquer outro tipo de defeito, ilustrada com motivos
infantis, de formato cavado e anatômica, barreiras anti-
vazamento e anti-retorno, de cintura ajustável, dotada de
ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel
super absorventes de capacidade mínima para absorção
de 30 ml de liquido por grama de gel, camadas externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas
entre si, deve conter no mínimo dois fios de elástico,
deve apresentar maciez e absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos
ou qualquer outro tipo de defeitos, perfume de fragrância
agradável que evite forte odor, composta de: polpa de
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno,
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo confeccionado
em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e
resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis
nas laterais de tecido macio tipo “TNT”, com duas tiras
abre e fecha tipo “VELCRO” de fácil manuseio.
Embalagem: o produto deve ser acondicionado em
embalagem plástica, original do fabricante, resistente de
forma a manter a integridade do produto até o momento
do uso. As embalagens deverão trazer estampadas o
seguinte: instruções de uso, procedência de fabricação;
nome comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo;
dimensões; data de fabricação/validade; nº do lote;
condição ou nº do Registro no Ministério da Saúde e demais
informações constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa
do Consumidor). \PUFFY’S BABY\UN\7.600\0,26
02\FRALDA, descartável, infantil, tamanho M de 05 ate
10 kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica,
isenta de substâncias alergênica,
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de
defeito, ilustrada com motivos infantis, de formato
cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e anti-
retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super
absorventes de capacidade mínima para absorção de 30
ml de liquido por grama de gel, camadas externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas
entre si, deve conter no mínimo dois fios de elástico,
deve apresentar maciez e absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos
ou qualquer outro tipo de defeitos, perfume de fragrância
agradável que evite forte odor, composta de: polpa de
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno,
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno com espessura,
flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa
multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica,
original do fabricante, resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). \PUFFY’S BABY\UN\51.084\0,31
03\FRALDA, descartável, infantil, tamanho G de 7 ate
11 kg, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica,
isenta de substâncias alergênica,
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de
defeito, ilustrada com motivos infantis, de formato
cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e anti-
retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super
absorventes de capacidade mínima para absorção de 30
ml de liquido por grama de gel, camadas externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas
entre si, deve conter no mínimo dois fios de elástico,
deve apresentar maciez e absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos
ou qualquer outro tipo de defeitos, perfume de fragrância
agradável que evite forte odor, composta de: polpa de
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno,
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos.. Revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno com espessura,
flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa
multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o
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produto deve ser acondicionado em embalagem plástica,
original do fabricante, resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). \SUPER FLUFFY\UN\116.256\0,27
04\FRALDA, descartável, infantil, tamanho XG de 10
ate 14 kg, unissex, não estéril, de uso externo único,
atóxica, isenta de substâncias alergênica,
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de
defeito, ilustrada com motivos infantis, de formato
cavado e anatômica, barreiras anti-vazamento e anti-
retorno, de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel super
absorventes de capacidade mínima para absorção de 30
ml de liquido por grama de gel, camadas externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas
entre si, deve conter no mínimo dois fios de elástico,
deve apresentar maciez e absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos
ou qualquer outro tipo de defeitos, perfume de fragrância
agradável que evite forte odor, composta de: polpa de
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno,
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos e elásticos. Revestimento externo
confeccionado em plástico de polietileno com espessura,
flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa
multi ajustáveis nas laterais de tecido macio tipo TNT
com duas tiras adesivas abre e fecha devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica,
original do fabricante, resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampadas o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).\SUPER FLUFFY\UN\103.360\0,31
05\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho M
(características mínimas: cintura de 80 a 115 cm / peso
de 40 a 70 kg), de uso adulto, para incontinência urinária
de GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-operatório
e geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis,
cobertura filtrante suave que proporcione máximo
conforto, 03 (três) elásticos com ajuste suave que evitam
vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e
indicador de umidade; composto por: flocos de gel super
absorventes, fibras de celulose, papel absorvente, fibras
de polipropileno, polímeros termoplásticos, polímeros
super absorventes, filme de polietileno. Embalagem: o
produto deve ser acondicionado em embalagem plástica,
original do fabricante, resistente de forma a manter a
integridade do produto até o momento do uso. As
embalagens deverão trazer estampado o seguinte:
instruções de uso, procedência de fabricação; nome
comercial; conteúdo qualitativo e quantitativo; dimensões;
data de fabricação/validade; nº do lote; condição ou nº
do Registro no Ministério da Saúde e demais informações
constantes da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).\MAXFRAL\UN\58.320\1,00
06\FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, tamanho G
(características mínimas: cintura de 115 a 150 cm / peso
de 70 a 90 kg), de uso adulto, para incontinência urinária de
GRANDE INTENSIDADE, pós-parto, pós-operatório e
geriátrico, atóxico, hipoalergênico, dermatologicamente
testado, com quatro fitas adesivas reposicionáveis,
cobertura filtrante suave que proporcione máximo conforto,
03 (três) elásticos com ajuste suave que evitam
vazamentos, barreiras antivazamento, com aloe vera e
indicador de umidade; composto por: flocos de gel super
absorventes, fibras de celulose, papel absorvente, fibras
de polipropileno, polímeros termoplásticos, polímeros super
absorventes, filme de polietileno. Embalagem: o produto
deve ser acondicionado em embalagem plástica, original
do fabricante, resistente de forma a manter a integridade
do produto até o momento do uso. As embalagens deverão
trazer estampado o seguinte: instruções de uso, procedência
de fabricação; nome comercial; conteúdo qualitativo e
quantitativo; dimensões; data de fabricação/validade; nº
do lote; condição ou nº do Registro no Ministério da Saúde
e demais informações constantes da Lei 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor).\MAXFRAL\UN\42.240\1,11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18870/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de transporte, através de ônibus rodoviário e
urbano, para atender as  necessidades da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: ESX Rio das Ostras Transporte e
Turismo Ltda - ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Serviço/Unidade/Quantidade/Valor Unitário (R$):
01\ÔNIBUS URBANO
1.1\Diária – Ônibus Urbano – dentro dos limites do
Município\Diária\70\460,00
02\ÔNIBUS RODOVIÁRIO
2.1\Diária – Ônibus Rodoviário – Intermunicipal – de 51
a 150 Km\Diária\16\640,00
2.2\Quilometragem – Ônibus Rodoviário – Intermunicipal
– acima de 150 Km.\Km\14.270\4,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22072/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito, farinha,...)
para atender o Abrigo Municipal, Projeto Crescer Saudável,
Projeto Vencendo Barreiras, Projeto Canguru, Projeto
Começar de Novo, Projeto Feliz Idade, CREAS, Pérolas
do Amanhã, Brinquedoteca, Pólo Rocha Leão, Projetos
Sementes de Cantagalo, Projeto Flores do Campo e
eventos da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Yeshua Comércio e Serviços de
Manutenção Predial Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\AÇUCAR, especial, refinado, na cor branca, rápida
dissolução, registrado no Ministério da Saúde, embalagem
com 1 Kg.\GUARANI\KG\800\1,98
2\BISCOITO waffer, diversos sabores, acondicionado em
embalagem com no mínimo 160 gr.\FLAVOR\UN\700\1,46
5\FARINHA de trigo, especial, com fermento, com prazo de
validade e peso líquido, registrada no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde, com 1 Kg, contendo a descrição
das características do produto.\MARILU\UN\220\1,67
6\GELÉIA, mocotó, acondicionada em embalagem tipo
“tetra-pack”, com no mínimo 200 gr.\IMBASA\UN\100\1,72
7\GLUCOSE, milho, alimento a base de milho natural,
acondicionado em embalagem com no mínimo 350 gr.
\KARO\UN\30\4,32
8\LEITE , PÓ a base de leite de vaca, para alimentação
de lactentes, 1º semestre de vida, com a seguinte
composição por 100kcal disponíveis no máximo 3g de
proteína, no mínimo 300mg de ácido linoleico (em forma
de triglicerídeos), gordura na faixa de 3.3g a 6g,
enriquecido com no mínimo 1mg de ferro por 100kcal
contendo no mínimo com 60kcal por 100ml de leite
reconstituído; o produto deverá conter 8mg de vitamina
C por 100kcal, no mínimo, caso o ferro utilizado para o
enriquecimento esteja na forma de “sal de ferro”,
acondicionado em embalagem com no mínimo 400g.
REF. SIMILAC 1, NAN 1, APTAMIL LCP, NESTOGENO
1, ENFAMIL 1, BEBELAC 1.\SMILAC\UN\100\13,12
9\LEITE EM PÓ, integral, instantâneo, acondicionado em
embalagem com no mínimo 400 gr.
\ITAMBÉ\UN\300\5,68
10\MUCILAGEM, a base de arroz, acondicionado em lata
de 400 gr., contendo a descrição e características do
produto. \MUCILON\UN\150\6,48
11\ÓLEO de soja, refinado, boa qualidade, acondicionado
em lata com 900 ml.\SOYA\UN\200\2,87
12\PALMITO, em conserva, acondicionado em
embalagem com no mínimo 300 gr.\JUÇARA\UN\30\6,95
13\PÓ, PUDIM, diversos sabores, acondicionado em
embalagem com no mínimo 85 gr, contendo a descrição
das características do produto.  \MOÇA\UN\100\0,99
14\QUEIJO PARMESÃO, de primeira qualidade, ralado,
acondicionado em embalagem com no mínimo 100
gr.\PARMA\UN\36\2,13
32\CARNE seca bovina, salgada, traseiro, curado, com
o máximo de 10% de gordura, embalada a vácuo,
devendo ser fornecida em embalagem plástica original
contendo a descrição das características do produto,
com no máximo 5Kg.\BOIBOM\KG\20\13,05
38\FERMENTO biológico, fresco,, registrado  no

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde,
acondicionado em embalagem com 4 tabletes de 15 gr.
cada. \FLEISCHEMAR\UN\10\1,53
41\IOGURTE, diversos sabores, acondicionado em
embalagem com no mínimo 90g. \BELLA
VITTA\UN\3550\0,85

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23501/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de filtro em cerâmica/plástico, com capacidade para 6
litros de água, vela declorante e boia de nível, necessários
a purificação da água consumida pelos munícipes
assistidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: R. M. Rodrigues Comércio Material
de Escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Filtro, para água, filtragem natural por gravidade;
reservatório superior e tampa do filtro em material plástico
resistente, transparente, atóxico e de cores diversas;
reservatório inferior e base em cerâmica na cor natural
(argila); bóia reguladora do nivel da água; vela declorante
através de carvão ativado; torneira em PVC; capacidade
para 6 (seis) litros.  \Cassique\UND\180\77,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19166/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Locação de espaço físico para eventos e
reuniões promovidos pelos Programas e Projetos da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Grupo Renascer da Terceira Idade
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Locação de espaço físico para eventos e reuniões,
promovidos pelos Programas e Projetos da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social / Fundo Municipal de
Assistência Social, com instalações capazes de atender
até 600 (seiscentos) pessoas, em área coberta, dispondo
ainda, de toda a infra estrutura necessária para atender a
este público, bem como, estar situado em local de fácil
acesso ao público. A utilização do espaço ocorrerá e,
qualquer dia da semana, desde que comunicado com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias; Possuir
aparelhagem de som de pequeno porte; Estar localizado
dentro dos limites da área de abrangência do Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS da Região
Centro, cujos limites são: ao norte a ponte estaiada sobre
o rio das ostras, ao sul o trevo que faz a ligação da RJ 16
a Rodovia Amaral Peixoto, a leste o limite com a costa, e
a oeste a Rodovia do Contorno.\Horas\1000\84.380,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21177/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2011 -
SEMBES
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Contratação de empresa para realização de
serviços de coffe break, buffet, ornamentação,
confecção de bolos...para atender diversos eventos da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Monica M M Nascimento Serviços
de Buffet
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Marca/Unidade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
01\Serviços de coffe break, buffet, ornamentação,
confecção de bolos, tortas. mini pizzas e almoço, para
realização de diversos eventos da
SEMBES\und\01\200.000,15
1.1\ALMOÇO – Cardápio: Carne Assada de lagarto
redondo, farofa de bacon, arroz branco, salada russa,
refrigerantes diversos sabores e sobremesa: Musse
diversos sabores.\PESSOA\400\25,00
1.2\ALMOÇO – Cardápio: Strogonoff de frango, arroz
branco, batata palha, salada de alface crespa com
tomate, refrigerantes diversos sabores e sobremesa:
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Pudim de Leite.\PESSOA\600\25,00
1.3\BOLO DE AIPIM, assadeira mínima: nº
4\KG\240\21,00
1.4\BOLO DE CENOURA, com cobertura de chocolate,
assadeira mínima: nº 4\KG\240\21,00
1.5\BOLO DE CHOCOLATE, sem recheio e cobertura,
assadeira mínima: nº 4\KG\240\19,33
1.6\BOLO DE FUBÁ, assadeira mínima: nº 4\KG\24\19,33
1.7\Bolo branco, confeitado, com 2 recheios: doce de
leite c/ ameixa e leite condensado c/ coco, entregues
conforme solicitação: • Para 50 pessoas, dimensões
aproximadas: 0,40 x 0,30 x 0,15 m. • Para 80 pessoas,
dimensões aproximadas: 0,50 x 0,30 x 0,15 m. • Para
100 pessoas, dimensões aproximadas: 0,60 x 0,40 x
0,15 m. • Para 150 pessoas, dimensões aproximadas:
0,70 x 0,50 x 0,15 m.  • Para 200 pessoas, dimensões
aproximadas: 0,80 x 0,60 x 0,15 m.  • Para 400 pessoas,
dimensões aproximadas: 1,30 x 0,60 x 0,15
m.\KG\1226\21,67
1.8\CALDO DE ERVILHA\LT\675\14,00
1.9\CALDO VERDE\LT\675\14,00
1.10\CANJICA de coco, com leite de coco e leite
condensado\LT\830\13,33
1.11\CHÁ, quente e/ou gelado, diversos
sabores.\LT\25\6,67
1.12\MINI PIZZA, assada, diversos
sabores.\UND\300\1,73
1.13\MOLHO PARA CACHORRO QUENTE, composto
por salsicha mista tipo hot dog, molho de tomate, cebola
e pimentão;\KG\389\11,67
1.14\SALGADOS, tipos variados, fornecidos conforme
solicitação (Coxinha de frango; Bolinha de queijo; Croquete
de carne; Croquete de queijo; Quibe; Risole de presunto
e queijo; Folheado de bacon com ameixa; Folheado de
banana com canela; Folheado de presunto com queijo;
Canapés variados; Bolinho de bacalhau; Ovos de codorna
com pasta; Pastel de carne; Pastel de frango; Barquete
com bobó de camarão; Barquete com frango e catupriry),
tamanho tipo coquetel.\UND\2400\0,70
1.15\SANDUICHE, a metro, para atender 150 pessoas,
composto de pão de sal com recheio de queijo prato,
salaminho, queijo minas, alface crespa, tomate, requeijão,
maionese e geléia de ameixa.\KG\45\26,67
1.16\Torta salgada de pão de forma com recheios de
frango, cenoura, ovo e ameixa, entregues conforme
solicitação: • Para 50 pessoas, dimensões aproximadas
0,40 x 0,30 x 0,15 m. • Para 80 pessoas, dimensões
aproximadas 0,50 x 0,40 x 0,15 m. • Para 100 pessoas,
dimensões aproximadas 0,60 x 0,40 x 0,15 m. • Para 150
pessoas, dimensões aproximadas 0,60 x 0,60 x 0,15 m.
• Para 200 pessoas, dimensões aproximadas 0,80 x 0,60
x 0,15 m. • Para 400 pessoas, dimensões aproximadas
1,50 x 0,60 x 0,15 m.\KG\3.446\22,33
1.17\QUENTINHA - Frango assado, arroz, salada de
batata, farofa, acondicionado em embalagem de alumínio
de 500ml, com tampa.\UND\1300\9,00
1.18\QUENTINHA - Carne assada, arroz, batata sauté e
farofa, acondicionado em embalagem de alumínio de
500ml, com tampa.\UND\700\9,33
02\MESA DE FRUTAS - Frutas frescas e lavadas,
composta por:\PESSOA\250\3,88
2.1\BANANA, tipo prata \KG\25\
2.2\MELANCIA\KG\63\
2.3\UVA, tipo Itália \KG\25\
2.4\MAMÃO, tipo papaia \KG\50\
2.5\MAÇA, tipo gala \KG\30\
2.6\PÊRA, tipo willians \KG\30\
2.7\MELÃO, tipo amarelo\KG\45\
2.8\ABACAXI, sem rama lateral.\KG\45\
03\BUFFET - Serviço de comidas e bebidas, composto
por: \PESSOA\450\17,53
3.1\Água mineral, com gás, acondicionada em garrafas
de 500 ml.\UND\80\
3.2\Água mineral, sem gás, acondicionada em galão de
20 l.\UND\4\
3.4\Barquete com bobó de camarão, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.5\Barquete com frango e catupriry, frito.\CENTO\3\
3.6\Bolinha de queijo, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.7\Bolinho de bacalhau, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.8\Canapés variados\CENTO\3\
3.9\Churrasquinho de filé mignon\KG\27\
3.10\Coquetel de frutas\LT\67\
3.11\Coxinha de frango com catupiry, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.12\Croquete de carne bovina, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.13\Croquete de queijo, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.14\Folheado de bacon com ameixa, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
3.15\Folheado de banana com canela, assado, tamanho

tipo coquetel\CENTO\3\
3.16\Folheado de presunto com queijo, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
3.17\Isca de frango ao molho rose.\KG\22\
3.18\Isca de peixe ao molho tártaro.\KG\22\
3.19\Ovos de codorna com pasta\DZ\20\
3.20\Pastel de carne bovina, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.21\Pastel de carne de frango, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.22\Quibe, frito, tamanho tipo coquetel\CENTO\3\
3.23\Refrigerantes de 1ª qualidade, comum e diet,
sabores: cola, guaraná, uva, laranja e limão.\LT\180\
3.24\Risole de presunto e queijo, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
3.25\Copo plástico descartável, cap. 250 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\1400\
3.26\Prato plástico, descartável, nº 15, acondicionados
na embalagem original.\UND\900\
3.27\Garfinho plástico descartável, acondicionados na
embalagem original.\UND\4500\
3.28\Guardanapo de papel, tamanho 27cm x 32 cm,
embalagem com 100 unidades.\PCT\15\
3.29\Garçom uniformizado.\UND\1\
3.30\Ajudantes de cozinha.\UND\2\
04\BUFFET (CASAMENTO COLETIVO) - Serviço de
comidas e bebidas, composto por: \PESSOA\500\34,67
4.1\Água mineral, com gás, acondicionada em garrafas
de 500 ml.\UND\100\
4.2\Água mineral, sem gás, acondicionada em galão de
20 l.\UND\5\
4.3\Barquete com frango e catupriry, frito.\CENTO\3\
4.4\Bolinha de queijo, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.5\Bolinho de aipim c/ queijo e carne seca, frito, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.6\Bolinho de bacalhau, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.7\Bolo branco, confeitado, com 2 recheios: doce de
leite c/ ameixa e leite condensado c/ coco. \KG\125\
4.8\Canapés variados\CENTO\3\
4.9\Coquetel de frutas\LT\75\
4.10\Coxinha de frango com catupiry, frito, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.11\Croquete de carne bovina, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.12\Croquete de carne de frango, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.13\Croquete de camarão, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.14\Docinhos decorados com recheios
variados\CENTO\30\
4.15\Empada de queijo, assado, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.16\Empada de carne de frango, assado, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.17\Folheado de bacon com ameixa, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.18\Folheado de banana com canela, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.19\Folheado de presunto com queijo, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.20\Isca de frango ao molho rose.\KG\30\
4.21\Isca de peixe ao molho tártaro.\KG\30\
4.22\Ovos de codorna ao ninho e molho agridoce.\DZ\25\
4.23\Pastel de forno de queijo, assado, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.24\Pastel de forno de carne bovina, assado, tamanho
tipo coquetel\CENTO\3\
4.25\Pastel de forno de carne de frango, assado,
tamanho tipo coquetel\CENTO\3\
4.26\Queijo, tipo Provolone, com geléia de frutas.\KG\25\
4.27\Quibe, frito, tamanho tipo coquetel\CENTO\3\
4.28\Refrigerantes de 1ª qualidade, comum e diet,
sabores: cola, guaraná, uva, laranja e limão.\LT\250\
4.29\Risole de carne de frango, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.30\Risole de carne bovina, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.31\Risole de presunto e queijo, frito, tamanho tipo
coquetel\CENTO\3\
4.32\Copo plástico descartável, cap. 250 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\2000\
4.33\Prato plástico, descartável, nº 15, acondicionados
na embalagem original.\UND\1100\
4.34\Garfinho plástico descartável, acondicionados na
embalagem original.\UND\5500\
4.35\Guardanapo de papel, tamanho 27cm x 32 cm,
pacote com 100 unidades.\PCT\20\
4.36\Garçom uniformizado.\UND\25\
4.37\Ajudantes de cozinha.\UND\5\
05\COFFE BREAK - Serviço de comidas e bebidas,
composto por: \PESSOA\1.340\18,63
5.1\Água mineral, com gás, acondicionada em garrafas

de 500 ml.\UND\260\
5.2\Água mineral, sem gás, acondicionada em galão de
20 l.\UND\13\
5.3\Biscoito Amanteigado doce, nata e polvilho.\KG\26\
5.4\Biscoitos salgados sortidos.\KG\26\
5.5\Bolo, sem recheio ou cobertura, assadeira mínima:
nº 4, sabores: laranja, chocolate, comum e
baunilha.\KG\200\
5.6\Manteiga com e sem sal, saché de 30 gr.\UND\1400\
5.7\Brioche.\KG\50\
5.8\Café, de 1ª qualidade.\LT\130\
5.9\Chocolate com leite.\LT\200\
5.10\Geléias, sachê com 30 gr., sabores: uva, morango
e goiaba.\UND\1000\
5.11\Leite Integral UHT.\LT\67\
5.12\Mini pão brioche com recheio de pasta sabores
variados.\UND\2600\
5.13\Pão doce, peso aproximado de 60 gr
cada.\UND\2600\
5.14\Pão francês, com peso mínimo de 50 gr a
unidade.\KG\65\
5.15\Presunto cozido, sem capa, fatiado.\KG\40\
5.16\Queijo minas em fatias.\KG\40\
5.17\Queijo prato, tipo lanchão, fatiado.\KG\40\
5.18\Refrigerantes de 1ª qualidade, comum e diet,
sabores: cola, guaraná, uva, laranja e limão.\LT\270\
5.19\Requeijão tradicional, copo com 250 gr.\UND\130\
5.20\Refresco de Suco de fruta natural de laranja, uva e
pêssego.\LT\530\
5.21\Torrada para canapé, acondicionado em pct. com
até 200gr.\KG\65\
5.22\Copo plástico descartável, cap. 250 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\4100\
5.23\Copo plástico descartável para café, cap. 50 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\2700\
5.24\Prato plástico, descartável, nº 15, acondicionados
na embalagem original.\UND\2700\
5.25\Colherzinha plástica descartável, acondicionados
na embalagem original.\UND\2700\
5.26\Garfinho plástico descartável, acondicionados na
embalagem original.\UND\2700\
5.27\Guardanapo de papel, tamanho 27cm x 32 cm,
embalagem com 100 unidades.\PCT\40\
5.28\Garçom uniformizado.\UND\30\
5.29\Ajudantes de cozinha.\UND\15\
06\COFFE BREAK (SIMPLES) - Serviço de comidas e
bebidas, composto por: \PESSOA\1.600\10,65
6.1\Água mineral, com gás, acondicionada em garrafas
de 500 ml.\UND\320\
6.2\Água mineral, sem gás, acondicionada em galão de
20 l.\UND\16\
6.3\Biscoito Amanteigado doce, nata e polvilho.\KG\35\
6.4\Biscoitos salgados sortidos.\KG\35\
6.5\Bolo, sem recheio ou cobertura, assadeira mínima:
nº 4, sabores: laranja, chocolate, comum e
baunilha.\KG\240\
6.6\Brioche.\KG\65\
6.7\Café, de 1ª qualidade.\LT\160\
6.8\Chocolate com leite.\LT\240\
6.9\Manteiga com e sem sal, saché de 30 gr.\UND\1200\
6.10\Pão doce, peso aproximado de 60 gr
cada.\UND\3200\
6.11\Pão francês, com peso mínimo de 50 gr a
unidade.\KG\160\
6.12\Presunto cozido, sem capa, fatiado.\KG\48\
6.13\Queijo minas em fatias.\KG\48\
6.14\Queijo prato, tipo lanchão, fatiado.\KG\48\
6.15\Requeijão tradicional, copo com 250 gr.\UND\160\
6.16\Refresco de Suco de fruta natural de laranja, uva e
pêssego.\LT\320\
6.17\Copo plástico descartável, cap. 250 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\3200\
6.18\Copo plástico descartável para café, cap. 50 ml,
acondicionados na embalagem original\UND\3500\
6.19\Prato plástico, descartável, nº 15, acondicionados
na embalagem original.\UND\3200\
6.20\Colherzinha plástica descartável, acondicionados
na embalagem original.\UND\3200\
6.21\Garfinho plástico descartável, acondicionados na
embalagem original.\UND\3200\
6.22\Guardanapo de papel, tamanho 27 cm x 32 cm,
embalagem com 100 unidades.\PCT\48\
07\ORNAMENTAÇÃO (CASAMENTO
COLETIVO)\UND\1\8.183,98
7.1\Mesa com capacidade para 08 lugares,
confeccionadas em material plástico com tampão redondo
em madeira, cobertas com toalha branca med. 3,00 x
3,00 e cobre mancha, med. 1,40 m x 1,40 m, na cor
branca e dourada.\UND\63\17,67
7.2\Aluguel de cadeiras confeccionadas em material
plástico, sem apoio para braços, decoradas com capas
fantasminhas para cada cadeira.\UND\504\3,33
7.3\Arranjos de flores naturais, contendo 12 flores por
arranjo + folhagens, para as mesas de
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convidados.\UND\63\26,67
7.4\Arranjos de flores naturais, contendo 40 flores por
arranjo + folhagens, para mesa de bolo e
doces.\UND\5\133,33
7.5\Arco de flores com aproximadamente 80 flores +
folhagens.\UND\1\218,92
7.6\Ornamentação do altar com arranjo de flores naturais,
ornamentado com aproximadamente 60 flores +
folhagens.\UND\1\483,33
7.7\Tapete vermelho até o altar, medindo 25 x 1,50
m\UND\1\76,67
7.8\Conjunto de toalhas para mesa de bolo e doces,
contendo 02 toalhas para mesa de doces - med. 5,00 x
1,40 m, 01 toalha para mesa de bolo - med. 3,00 x 1,40
m, 01 toalha para o altar - med. 3,50 x 1,40 m. Todas na
cor branca com detalhes dourados.\UND\1\566,67
7.9\Forro em TNT, colocado, no teto e nas paredes,
incluindo recepção num total de 482 m².\UND\1\1.700,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13368/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (açucar
refinado, arroz, aveia em flocos...), entregues no formato
de cestas básicas e kits, para prover a alimentação de
munícipes assistidos pelos Programas Sociais da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: Comercial Milano Brasil Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\UND\27.500\58,98
 1.1.2\Açúcar refinado especial, acondicionado em
embalagem com as características do produto,  pacote
com 1 kg.\KG\2\1,89
 1.1.3\Arroz polido (agulhinha), tipo 1, extra, grão longo e
fino, embalado em saco plástico, contendo a descrição
das características do produto, pacote com
1kg\KG\5\1,63
 1.1.4\Biscoito tipo/similar MARIA/MAIZENA, pacote com
200g.\UN\2\1,11
 1.1.5\Biscoito salgado tipo/similar CREAM CRACKER
pacote com 200gr\UN\2\1,07
 1.1.6\Café torrado e moído, de 1ª qualidade, com selo
de pureza ABIC, embalado automaticamente,
acondicionado em embalagem metalizada com 500g,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\1\4,60
 1.1.7\CREME, dental, com mínimo de 1.450 ppm de
flúor, ação bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e registro ou notificação no
Ministério da Saúde.\UN\2\2,58
 1.1.8\Farinha de mandioca, tipo 1, crua, fina,
acondicionada em embalagem de 1kg, contendo a
descrição das características do produto.\UN\1\1,92
 1.1.9\Farinha de trigo especial, acondicionada em
embalagem com 1kg, contendo a descrição das
características do produto.\UN\1\1,70
 1.1.10\Feijão preto, tipo 1, safra nova, acondicionado
em embalagem plástica original  com 1 kg, contendo a
descrição das características do produto\UN\2\2,08
 1.1.11\Fubá de milho, extra, 1ª qualidade, descortificado
100% natural de milho, pacote com 1 kg\UN\1\1,20
 1.1.12\Leite em pó integral, instantâneo, de boa
qualidade, sem adição de açúcar, embalagem com no
mínimo 400gr\UN\2\5,51
 1.1.13\Macarrão espaguete, massa preparada com ovos
n° 8 ou 9, acondicionada em embalagem com 500g,
contendo a descrição das características do
produto.\UN\2\1,62
 1.1.14\Óleo de soja refinado, lata com 900ml\UN\1\2,77
 1.1.15\Sardinha em lata, em óleo comestível,
acondicionado em lata com no mínimo 125g.\UN\2\1,63
 1.1.16\Sabonete, sólido, em barra, com hidratantes,
fragrância agradável. Embalagem: com 90 g, com dados
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro ou notificação na Anvisa/MS.\UN\2\1,33
 1.1.17\Sal tipo extra, refinado, iodado, pct com 1
kg.\UN\1\1,00

02\LOTE 2 – KIT 1
2.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\KIT\3.000\59,00
 2.1.1\Aveia em flocos finos, integral e 100% natural,
rico em fibras, sem adição de açúcar, 250gr.\UN\2\1,69
 2.1.2\Complemento ou suplemento alimentar, em pó,
lácteo, com sacarose, isento de glútem, com adição de
vitaminas e minerais, com sabores artificiais de baunilha,
chocolate e morango, acondicionado em embalagem com
no mínimo 400g, contendo a descrição das
características do produto. Ref.: Sustain, Sustagem,
Sustacal, Meritene, Nutrem Active.\UN\1\22,62
 2.1.3\Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade,
sem adição de açúcar, embalagem com no mínimo
400gr\UN\6\5,50
03\LOTE 3 – KIT 2
3.1\Contendo gêneros alimentícios, de 1ª qualidade; com
carimbo de inspeção sanitária; nas embalagens originais
de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos
termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor;
no ato da entrega o prazo de validade dos produtos
deverá ser igual ou superior a 75% do prazo de validade
total de cada produto; acondicionados em saco plástico
atóxico, transparente e com alto grau de resistência,
permitindo seu transporte com segurança; com etiqueta
informando o conteúdo e seu número de
ordem.\KIT\12.700\14,38
 3.1.1\Aveia em flocos finos, integral e 100% natural,
rico em fibras, sem adição de açúcar, 250gr.\UN\2\1,69
 3.1.2\Leite em pó integral, instantâneo, de boa qualidade,
sem adição de açúcar, embalagem com no mínimo
400gr\UN\2\5,50

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3767/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene
(...) para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
COMPROMITENTE: C. M. F. da Silva Mattos ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
2\Água sanitária, microfiltrado, composição: princípio

ativo, estabilizante, alcalinizante e água, frasco de 01
litro, contendo informações, advertências, nº de lote,
data de fabricação e de validade.\Frc\1944\0,97
6\Balde de plástico reforçado com alça de metal, 20
litros, cores variadas.\Und\168\3,78
7\Cera liquida incolor, para cerâmica com registro ou
notividação da anvisa/ms, frasco de 750ml, contendo
informações, advertências, nº de lote e data de fabricação
e de validade\Frc\192\2,25
9\Desinfetante, de alta qualidade, indicado para limpeza
e desinfecção de qualquer superfície lavável, produto
eficaz contra bactérias, composição química: cloreto
dialquil dimetil benzil amônio, conservante, tensoativo
não iônico, corante, essência e veículo, na fragrância
floral. Embalagem: galão com 5 litros, com registro ou
notificação da anvisa/ms, contendo informações,
advertências, nº do lote, data de fabricação e de
validade\Gl\312\5,00
13\Esponja de lã de aço, com fios finíssimos,
emaranhados, pacote com 04 unidades, pesando 50 gr
no mínimo\Pct\684\0,70
15\Flanela para limpeza, cor amarela, medindo
aproximadamente 38 x 38\Und\900\0,88
17\Limpador de vidro azul, frasco de 500ml, com
pulverizador, com registro ou notificação na anvisa/ ms,
contendo informações, advertências, nº de lote, data de
fabricação e de validade\Frc\504\1,43
19\Limpador multi uso, indicado para limpeza de
superfícies laváveis, prático e eficiente, contém
ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, embalagem
squeeze, fragrâncias variadas.\Und\936\1,38
23\Lixeira plástica, com tampa e pedal, 50
litros\Und\96\40,00
24\Lixeira, aramada, redonda, sem tampa, com pintura
epoxi preto, 13 litros, dimensões aproximadas (a x c x l):
26 x 26 x 33 cm.\Und\81\15,50
26\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
g\Par\504\1,80
27\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
m\Par\336\1,80
28\Luva de borracha acrilonitrilo butadieno 100%, com
proteção contra abrasão, forrada, cor amarela, tamanho
p\Par\28\1,80
30\Pano de chão, tipo saco, alvejado, grosso, 100%
algodão, costurados no fundo e nas laterais, medindo
aproximadamente 50 x 70 cm\Und\1668\2,00
31\Pano de prato, tipo saco, alvejado e pintado, com
bainha, medindo aproximadamente 0,45 x
0,75cm\Und\960\1,30
38\Saco de lixo, 100 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 75 x 95cm, espessura de
0,004cm, pacote com 100 unidades.\Pct\184\13,00
39\Saco de lixo, 20 litros, confeccionado em plástico
resistente, na cor preta, medindo 50 x 53cm, espessura
e 0,004cm, pacote com 100 unidades.\Pct\206\3,85
41\Saco de lixo, 30 litros, confeccionado em polietileno,
na cor preta, medindo 59 x 62cm, pacote com 10
unidades.\Pct\208\3,39
42\Saco de lixo, 60 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 58 x 76cm, espessura de
0,004 cm, pacote com 100 unidades.\Pct\196\5,55
44\Vassoura de pelo sintético, alta eficiência na limpeza
de superfícies, base de plástico e cabo de madeira,
base: 30cm, cabo: 1,30m.\Und\288\4,35
46\Vassoura, com cerdas de piaçava, com base de 20
cm, com cabo de madeira com aproximadamente 1,50
cm de comprimento\Und\360\4,10

COMPROMITENTE: R.M.Rodrigues Comércio Material
de escritório e Informática
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
3\Álcool etílico anidro (absoluto), liquido, filtrado 92,8%,
teor alcóolico mínimo de 99,3 inpn, com registro ou
notificação da anvisa/ ms, frasco de 01 litro, contendo
informações, advertências, nº do lote, data de fabricação
e de validade\Und\1272\3,40
4\Álcool etilico, hidratado em gel, mínimo de 65% inpm,
incolor, odor característico, com registro ou notificação
da anvisa/ms, frasco de 500 ml, contendo informações,
advertências, nº do lote, data de fabricação e de
validade\Und\672\3,00
5\Amaciante, de roupas perfumado, com registro ou
notificação da anvisa/ms, frasco de 02 litros, contendo
informações, advertências, nº do lote, data de fabricação
e de validade\Und\624\3,30
11\Detergente em pó (sabão em pó), com fórmula active
clean com microcápsulas, com prático sistema de
fechamento, composição: tensoativo aniônico,
coadjuvantes, corantes, branqueador óptico, fragrância,
água e alquil benzeno sulfonato de sódio, embalagem de
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01 kilo, contendo informações, advertências, nº do lote,
data de fabricação e validade.\Und\696\2,19
20\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 100
litros\Und\31\106,00
21\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 15
litros\Und\84\16,00
25\Lustra móveis, cremoso perfumado, com silicone,
cera microcristalina, parafina, emulsificante, espessante,
conservante, solvente, alfáticos, perfume e água, frasco
com 500ml, com registro ou notificação na anvisa/ms,
contendo informações, advertências, nº de lote, data de
fabricação e de validade\Frc\744\2,39
29\Óleo, para lustrar móveis de madeira escura, tipo
peroba, composto de óleo mineral, corante e perfume,
acondicionado em frasco de 200 ml.\Frc\372\1,75
40\Saco de lixo, 200 litros, confeccionado em plástico
resistente, cor preta, medindo 90 x 113cm, pacote com
100 unidades.\Pct\202\23,95
43\Papel toalha, crepado, interfolhado, folha simples com
2 dobras, 100% fibras naturais virgens, medindo
aproximadamente 22,5 comp. X 21,5 larg cm, fardo com
1000 folhas, peso médio bruto mínimo de 1400 kg,
impureza máxima de 15 mm2/m2, com excelente alvura
e maciez, não causa irritações dérmicas, absorção
máxima de 70s, na cor branca, apresenta laudo de
irritabilidade e laudo microbiológico dentro da
validde\Frd\948\4,60

COMPROMITENTE: Macabú e Macabú Ltda ME
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
1\Ácido muriático, agente de limpeza útil para retirar
manchas de calcário, resíduos de cimentos e ferrugem
de pisos e cerâmicas, remoção de sujidades em chão de
ardósia e no desentupimento em geral, embalagem com
01 litro.\Und\24\2,50
16\Fósforo, composição fósforo, clorato de potássio e
aglutinantes, pacote com 10 caixas\Pct\324\1,20
33\Prendedor de roupas, em madeira, pacote com 12
unidades\Pct\240\0,70
34\Purificador de ar, elimina odores desagradáveis e
perfuma o ambiente, não possui cfc, ou seja, é inofensivo
para a camada de ozônio, embalagem reciclável, aerosol,
embalagem de 400ml, fragrâncias variadas.\Und\252\4,60

COMPROMITENTE: Julsan Comércio e Distribuição de
Produtos e Equipamentos Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
8\Cera liquida verde, para piso de ardósia, perfumada,
auto-brilho, ipermeabilizante e anti-derrapante, contendo
resina acrílica metalizada, agente plastificante e nivelante,
emulsão de polietileno de alta densidade, coeficiente de
atrito mínimo de uo.43, brilo closs, meter mínimo de
75,00, teor de não valáteis (tnv), mínimo de 12%, com
registro ou notificação da anvisa/ms, frasco de 750ml,
contendo informações, advertências, nº do lote, data de
fabricação e de validade\Frc\624\2,27
10\Desodorizador sanitário, em pedra, com peso mínimo
de 35g, com alça ou suporte plástico contendo
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, glicerina, perfume e
corante, com registro ou notificação na anvisa/ms,
embalagem plástica contendo informações, advertências,
nº de lote, data de fabricação e de validade\Und\1872\0,62
18\Limpador desengordurante, para limpeza imediata, uso
em cozinha em geral, composição básica de alquil benzeno
sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes,
perfume, água e conservante, frasco de 500 ml, com
pulverizador, com aroma de limão.\Frc\936\3,00
32\Papel higiênico, cor branca, folha dupla de 1ª qualidade,
medindo 10cm de largura, rolo com 30 metros, pacote
com 04 rolos, embalagem com registro ou notificação na
anvisa/ms, contendo informações, advertências, nº do
lote, data de fabricação e de validade\Pct\5760\2,20
COMPROMITENTE: Vidilú Comércio e Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
12\Detergente liquido neutro, com 500 ml, ideal para
louças e utensílios domésticos, com fórmula
concentrada, mais consistente e eficiente na remoção
de gorduras, eficiência na limpeza, rendimentos, economia
e proteção para as mães e formulação
biodegradavel.\Frc\864\0,66
14\Esponja dupla face, sendo uma face sintética com
material abrasivo e a outra de espuma de poliuretano,
com consistência fina, medindo aproximadamente 7,5 x
11 x 02cm, embalagem individual\Und\936\0,24
22\Lixeira de plástico, com tampa e pedal, 200
litros\Und\6\190,00
35\Rodo de madeira com borracha dupla, medindo 30cm
de largura, com lâmina de borracha látec ouu eva, firme

e resistente, cabo de madeira de 1ª qualidade com no
mínimo 1,20 cm de comprimento\Und\288\2,32
45\Vassoura para vaso sanitario (lavatina), em material
plástico com cerdas resistentes de nylon com suporte
plástico, cores variadas\Und\72\1,82

COMPROMITENTE: Cibraspel Indústria, Comércio e
Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO REGISTRO:
Subitem/Especificação/Unidadade/Quantidade/
Valor Unitário (R$):
36\Sabão em barra, glicerinado, multiuso, com peso de
200g, pacote com 05 und\Pct\168\1,63
37\Sabão pastoso, de alta concentração, função
germicida e bactericida, biodegradável, composot de óleos
vegetais, embalagem com 500 ml\Und\708\1,60

ERRATA
Ata de Registro de Preço nº 0023/2012, publicado na
Edição n° 579, de 11/05 a 17/05/2012, no Órgão Oficial
do Município de Rio das Ostras, pág.13.

ONDE SE LÊ:       VALOR UNITÁRIO: 1.069,00
LEIA-SE:               VALOR UNITÁRIO: 10.069,00

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Licitação e Contratos comunica aos
interessados a REVOGAÇÃO das licitações abaixo:

·Concorrência Pública nº 003/2012-SEMSP (Processo
Administrativo nº 35097/2011-SEMSP), objetivando a
contratação de empresa de engenharia para execução
de serviço de manutenção do sistema de iluminação
pública do Município - Rio Das Ostras/ RJ fica
REVOGADA, em virtude de questionamentos do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/ RJ.

AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA

O Departamento de Licitação e Contratos comunica a
quem interessar possa que, as licitações abaixo não
apresentaram nenhum interessado, ou seja, foram
DESERTAS, na data da sua realização:

·Pregão nº 096/2012 (Processo Administrativo no 15126/
2011-SEMAD), objetivando a contratação de empresa para
automação dos portões do estacionamento da Sede da
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, com fornecimento
de material e equipamento, bem como instalação.

·Pregão nº 098/2012 (Processo Administrativo nº 29152/
2011-SEMOC), objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços de pesquisa de origem e
destino com o objetivo de realizar o levantamento do
volume e das características atuais dos deslocamentos
realizados pela população em suas atividades diárias,
em uma aglomeração urbana no Município de Rio das
Ostras atendendo às necessidades da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.

·Pregão para Registro de Preços nº 046/2012 (Processo
Administrativo no 7000/2012-SEMSP), objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de brita corrida
para restauração e manutenção das ruas e avenidas não
pavimentadas no Município de Rio das Ostras.

·Pregão nº 103/2012 (Processo Administrativo no 11355/
2012-SEMEL), objetivando a contratação de empresa
para locação, montagem e desmotagem de equipamentos
(parquinho infantil, cama elástica, piscina de bolinhas...)
para serem utilizados no Projeto Ação, Esporte, Lazer e
Cidadania através da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer em conjunto com outras Secretarias.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O DELCO comunica aos interessados o ADIAMENTO
das licitações abaixo:

·Pregão para Registro de Preços nº 047/2012 (Processo
Administrativo nº 10039/2012-SEMAD), objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de nobreaks,
atendendo às necessidades da Prefeitura de Rio Das
Ostras, inicialmente marcado para o dia 17/05/2012 às
09:00 horas fica ADIADO SINE DIE, tendo em vista a
necessidade de revisão do respectivo Processo.

·Tomada de Preços nº 034/2012 (Processo
Administrativo no 10149/2012-SEMSP), objetivando a
contratação de empresa para construção de poço para
reforço de abastecimento em Rocha Leão no Município
de Rio das Ostras, inicialmente marcada para 21/05/
2012 às 09:00 horas fica ADIADA para o dia 11/06/2012

às 14:00 horas. (CPL II – Comissão Permanente de
Licitação II)

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 016/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 13368/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12582/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Comercial Milano Brasil Ltda
ASSINADO: 18/05/2012
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar
refinado, arroz, aveia em flocos,...) entregues no formato
de cestas básicas e kits, para prover a alimentação de
munícipes assistidos pelos Programas Sociais da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.

Programa de Trabalho: 08.244.0102.2.583
Elemento da Despesa: 33.90.32 - 01.04 (Royalties Lei 7990)
Nota de Empenho no 0242/2012
Emitida em 25/04/2012
Valor R$ 99.490,20

CONTRATO Nº 017/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 22072/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11734/2012
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem Estar Social
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Yeshua Comércio e Serviços e Manutenção Predial Ltda
ASSINADO: 18/05/2012
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar,
biscoito, óleo,...) para atender o Abrigo Municipal, Projeto Crescer
Saudável, Projeto Vencendo Barreiras, Projeto Canguru, Projeto
Começar de Novo, Projeto Feliz Idade, CREAS, Pérolas do
Amanhã, Brinquedoteca, Pólo Rocha Leão, Projetos Sementes
de Cantagalo, Projeto Flores do Campo e Eventos da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal n º 060/
2006 e nº 89 /2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/1993, e suas posteriores alterações.
VALOR TOTAL: 4.770,61

Programa de Trabalho: 08.243.0124.2.584
Elemento da Despesa: 33.90.30 - 01.04 (Royalties Lei 7990)
Nota de Empenho no 0246/2012
Emitida em 26/04/2012
Valor R$ 2.853,81

Programa de Trabalho: 08.243.0123.2.579
Elemento da Despesa: 33.90.30 - 02.43 (FNAS)
Nota de Empenho no 0247/2012
Emitida em 26/04/2012
Valor R$ 1.916,80

MARCELO CHEBOR DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 0475/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13780/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Ultrafarma Produtos Médicos Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 9.695,00
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 -
01.50(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0476/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13786/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 35987/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2012
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 021/2012

Fundo Municipal de Saude
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SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Megalab Comercial Ltda.
OBJETO: Aquisição de produtos químicos (gasometria)
para analise laboratoriais e equipamentos sob regime de
comodato para suprir as necessidades dos laboratórios
que compõem a Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 235.320,00
DOTAÇÃO: 10.302.0054.2.836 - 33.90.30 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0477/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13788/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Deenea Diatribuidora Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 6.224,50
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0478/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13788/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Deenea Diatribuidora Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 1.891,00
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.30 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0479/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8282/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 21650/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 003/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Cliged
Macaé Clínica de Endoscopia Ltda.
OBJETO: Realização de exames complementares, não
ofertados pelo Município, e que são prescritos a pacientes
emergenciais e ambulatoriais atendidos pela Rede Municipal de
Saúde, e assistidos pelo Serviço Social da Secretaria de Saúde.
VALOR: R$ 450.282,50
DOTAÇÃO: 10.302.0108.2.395 - 33.90.39 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0480/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13783/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 060/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Medicon Rio Farma Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 51.922,15
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 - 01.50 (Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0481/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13783/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 060/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Medicon Rio Farma Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 22.943,35
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.30 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0482/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13784/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 382.487,50
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0483/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13784/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 94.421,20
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.30 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0484/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13784/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 058/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 88.103,70
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.30 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0485/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13782/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 063/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Distribuidora Hospitalar Consumed Minas Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 160.005,80
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

NOTA DE EMPENHO Nº 0486/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13782/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 23715/2011
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2011
SEMUSA/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 063/2011
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Distribuidora Hospitalar Consumed Minas Ltda.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a
Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 53.609,00
DOTAÇÃO: 10.303.0048.2.837 - 33.90.32 - 01.50
(Royalties)
EMISSÃO: 07/05/2012

AVISO DE INEXIGIBILIDADE
De acordo com o artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e
pósteras alterações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14992/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa C B
S Médico Científica Comércio e Representação Ltda.
OBJETO: Aquisição de sistema de infusão contínua de
insulina e insumos, para atender as necessidades de pacientes
da Rede Municipal de Saúde, em cárater de urgência.
JUSTIFICATIVA: Disponibilizar sistema de infusão
continua de insulina, incluindo insumos necessários ao
seu funcionamento, para atender de pacientes da Rede
Municipal de Saúde, portadores de Diabetes Tipo I, visando

garantir suas qualidade de vida e sobrevivência.
VALOR: R$ 54.025,84
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25 da Lei Federal
8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10238/2012
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as
necessidades de paciente da rede municipal de saúde,
em cárater de urgência.
JUSTIFICATIVA: Disponibilizar os medicamentos para
atender a paciente da Rede Municipal de Saúde, portador
de neoplasia de Linfoma não-hodgkin, que encontra-se
em quimioterapia e necessita da inclusão do
antineoplásico Rituximab ao tratamento.
VALOR: R$ 21.749,31
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No artigo 24, Inciso IV e
“caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

EVANDRO PEREIRA MINGUTA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde
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Número do 
processo 

Peticionário Req. Nº do Auto de 
infração 

Placa do 
veículo 

Resultado Defesa 
da Autuação 

PMRO/000047/2012 Laerte Ferreira do Nascimento 000058/2012 K30124326 LBX9439 ACOLHIDO 
PMRO/000502/2012 Roberto Rodrigues Costa 000640/2012 K30130121 KNZ9138 ACOLHIDO 
PMRO/000503/2012 Roberto Rodrigues Costa 000639/2012 K30130122 KNZ9138 ACOLHIDO 
PMRO/000504/2012 Thiago Vasconcelos Fonseca 000641/2012 K30042010 LOY2551 ACOLHIDO 
PMRO/000505/2012 Andrea Lucia Rebelo da Costa 000642/2012 K30044507 KPB0422 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000506/2012 Andre Luiz Copola 000643/2012 K30043003 KMM4423 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000508/2012 Amarildo Barcelos Carvalho 000645/2012 K30133119 KOO6396 ACOLHIDO 
PMRO/000509/2012 Josue da Silva Teixeira dos Santos 000646/2012 K30134993 LCN5061 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000510/2012 Ubirajara Cardoso De Souza Correa 000547/2012 K30136224 KNW8266 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000511/2012 Andre Batista De Melo 000648/2012 K30135378 LPL5004 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000517/2012 Sueli De Oliveira 000656/2012 K30135410 KXV4553 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000518/2012 Sueli De Oliveira 000657/2012 K30135411 KXV4553 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000519/2012 Wallon Mendes Da Rocha 000658/2012 K30132808 LKY2655 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000520/2012 Marcus Paulo De Figueiredo Lima 000662/2012 K30133395 ANZ9219 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000520/2012 Daniel Silva Gregorio Freitas 000660/2012 K30012562 LKX3279 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000521/2012 Sebastião Do Nascimento Filho 000663/2012 K30137848 HMV9564 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000522/2012 Hani Foud Kanafane Hassan 000664/2012 K30132962 KOE9903 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000523/2012 Maria Angela Alves Luz 000668/2012 K30130864 KXB3635 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000524/2012 Jose Milton Gonçalves 000666/2012 K30034060 KMW8199 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000525/2012 Jose Milton Gonçalves 000667/2012 K30134022 KMW8199 ACOLHIDO 
PMRO/000526/2012 Geronimo Alves Dos Santos 000669/2012 K30040597 KDF9317 ACOLHIDO 
PMRO/000527/2012 Geronimo Alves Dos Santos 000670/2012 K30042299 KDF9317 ACOLHIDO 
PMRO/000528/2012 Delio Augusto De Oliveira 000671/2012 K30135694 KYJ7490 ACOLHIDO 
PMRO/000529/2012 Delio Augusto De Oliveira 000674/2012 K30132010 KYJ7490 ACOLHIDO 
PMRO/000530/2012 Aquiles Bezerra Da Silva 000676/2012 K30135720 LLH2871 ACOLHIDO 
PMRO/000531/2012 Igor Loureiro Cuzzuol Da Rosa 000678/2012 K30023717 MSK4119 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000532/2012 Jose Francisco Passos 000679/2012 K30130995 GWV9626 ACOLHIDO 
PMRO/000533/2012 Maria Coelho Mendonça 000680/2012 K30040887 KYK3476 ACOLHIDO 
PMRO/000534/2012 Francisco Roberto Barbosa 000681/2012 K30043616 KPU0561 ACOLHIDO 
PMRO/000535/2012 Francisco Roberto Barbosa 000682/2012 K30043617 KPU0561 ACOLHIDO 
PMRO/000536/2012 Fatima Fonseca Soriano Freire 000683/2012 K30133250 LLG5600 ACOLHIDO 
PMRO/000539/2012 Alexandro Da Silva Cabral 000686/2012 K30010167 LPF9032 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000541/2012 Francisco Borges Espindola Junior 000688/2012 K30134664 LUP1086 ACOLHIDO 
PMRO/000543/2012 Selma Regina Aguiar R. De Souza 000690/2012 K30127908 KVB5526 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000544/2012 Maria Luiza Dos Santos Costa 000691/2012 K30037066 LOQ0179 ACOLHIDO 
PMRO/000545/2012 Edson Oliveira De Souza 000692/2012 K30134951 KVM6736 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000546/2012 Maria Das Dores Campos Da Mota 000693/2012 K30135377 KMT1024 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000547/2012 Lucila Dias Lamoglia Costa 000694/2012 K30133254 KYV5649 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000548/2012 Armando De Medeiros 000695/2012 K30132996 GXT0080 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000549/2012 Jose Targino De Oliveira 000697/2012 K30135119 GWV3381 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000552/2012 Luiz Brandão Filho 000700/2012 K30127033 LPO3756 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000555/2012 Marcos Lyra Coura 000704/2012 K30026769 MRV8573 ACOLHIDO 
PMRO/000556/2012 Erick Rangel Severino 000709/2012 K30134980 LRZ0323 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000557/2012 Felipe Chagas Ramos 000710/2012 K30024838 LUN1398 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000558/2012 Patricia Cunha De Magalhães 000711/2012 K30037400 KVK6361 ACOLHIDO 
PMRO/000559/2012 Luiz Roberto Gomes Da Silva 000712/2012 K30133218 KNU6170 ACOLHIDO 
PMRO/000560/2012 Karla Kik Da Silva 000713/2012 K30132107 KWM2710 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000561/2012 Rosane Gomes Da Silva 000714/2012 K30132374 LKU8648 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000563/2012 Waldemar Coelho Da Rocha 000716/2012 K30025819 LRP2901 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000564/2012 Angelica Maria Dos Santos Ribeiro 000718/2012  K30123149 LRP2901 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000567/2012 Roberto Andrade Da Silva 000721/2012 K30037802 LNB1919 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000568/2012 Roberto Andrade Da Silva 000722/2012 K30044204 LNB1919 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000569/2012 Linete Santana Guimarães 000723/2012 K30135166 LCD3770 ACOLHIDO 
PMRO/000571/2012 Leandro Astine Da Costa  000727/2012 K30130690 LPJ7778 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000572/2012 Leandro Astine Da Costa  000728/2012 K30137272 LPJ7778 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000573/2012 Leandro Astine Da Costa 000729/2012 K30120557 LPJ7778 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000574/2012 Oskar Ernst Brinker 000732/2012 K30014437 DKR2416 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000575/2012 Voltaire Carvalho De Leon 000733/2012 K30041559 LQQ0362 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000577/2012 Paulo Roberto Moreira Da Silva 000735/2012 K30040823 LPH2346 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000578/2012 Joaquim Carlos Rodrigues 000737/2012 K30043395 KXN7045 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000579/2012 Divacy Oliveira Falcao Filho 000739/2012 K30130743 KXS3537 NÃO ACOLHIDO 
PMRO/000580/2012 Gustavo de Castro Carrilho 000740/2012 K30025432 KVE2813 NÃO ACOLHIDO 

E12/498266/2012 Luciano Martins Da Silva 000505/2012 K30132196 KRB4470 NÃO ACOLHIDO 

 

Secretaria de Ordem Pública e Controle Urbano
RESULTADO DE RECURSO JULGADOS EM DEFESA DA AUTUAÇÃO

Conforme o Art. 9º da resolução nº 149 de 19 de
setembro de 2003 do Conselho Nacional de Trânsito

(CONTRAN), seguem abaixo relacionados os
recursos julgados em Defesa da Autuação, apreciados

pelo Chefe do Executivo de Trânsito, Secretário
Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano.

Rio das Ostras, 04 de abril de 2012
SÉRGIO ALVES PINTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E CONTROLE URBANO
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EXTRATO DE III- RERRATIFICAÇÃO AO
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE
USO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
RIO DAS OSTRAS E TRANTER INDÚSTRIA E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PROC. ADM.: 29.987/2011
PARTES: TRANTER INDÚSTRIA E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA
e MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.
OBJETO: Constituição da Filial no Município
de Rio das Ostras, alterando o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, Objeto Social,
endereço e representante. CNPJ atual nº
07.816.360/003-77– Objeto Social: prestação de
serviços de assistência técnica especializada tais
como serviços de montagem, instalação,
manutenção, limpeza e reforma de equipamentos
e máquinas de uso industrial e comercial;
Comercializar, importar e exportar peças e
acessórios de equipamentos e máquinas
industriais; e ainda locação de equipamentos e
de máquinas de uso industriais geral.
Endereço: Rua do Químico do Petróleo, lote 11,
Quadra G – Rodovia Amaral Peixoto Km 162 - Mar
do Norte – Rio das Ostras – RJ – (Zona Especial
de Negócios), situado em área em desapropriação
da Fazenda Vale do Sol, de propriedade do
Município de Rio das Ostras, localizada na Zona
Especial de Negócios de Rio das Ostras.
ASSINATURA: 18/05/2012
FUND. LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Leis
Municipais 691/02, 692/02, 763/03, 940/05, 1063/
06, 1117/07 e 1212/07.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARINETE
COELHO DE SOUZA

ASSEMBLEIA GERAL DE PAIS E PROFESSORES

Senhores Pais e Professores,

Convocamos os pais ou responsável por alunos,
funcionários e alunos da Escola Municipal
Professora Marinete Coelho de Souza, situada
na Estrada Cantagalo – Cantagalo e demais
pessoas da comunidade interessadas na questão
da Educação, para uma Assembléia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 21 de
maio de 2012, às 18h, na Unidade Escolar, para
deliberarem sobre o seguinte assunto:

1. Eleição de novos membros da Unidade
Executora.

MARIA WALESKA P. H. BERNARDES DA SILVA
Diretora Geral

EDITAL SECT N.° 15/2012 - ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
VISANDO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS

DOS CURSOS OFERECIDOS PELO
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL – 12 ª 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

Secretaria de Desenvolvimento,
Negócios e Petróleo

Secretaria de Educação

Secretaria de Ciência e Tecnologia

preenchimento de 40 (quarenta) vagas para o
curso de: Informática Administrativa,
conforme o Anexo I.

1 – DO CURSO
- Curso Informática Administrativa -
Capacitar o aluno para trabalhar com textos
oficiais, currículos, cálculo de juros, aprender a
preparar palestras de vendas e aprimorar para
participar ativamente do mercado de trabalho.

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 16 (dezesseis) anos completos;
c) ter a escolaridade exigida
d) não estar matriculado em outro curso de
Qualificação Profissional.

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
As inscrições poderão ser realizadas das 09 (nove)
horas do dia 19 de Maio de 2012 até às 15h (quinze)
do dia 31 de Maio de 2012, mediante preenchimento
de “Formulário Padrão”, disponível no Centro
Municipal de Inclusão Digital de Cantagalo,
localizado na Estrada da Califórnia, s/n.°, Cantagalo,
que possui horário de expediente das 09h às 17h;
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.

3.2 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE
CLASSIFICAÇÃO
Os inscritos nesta fase do Programa Municipal
de Qualificação Profissional – PMQP – serão
considerados CLASSIFICADOS ou
PERTENCENTES 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 %
(cinqüenta 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
Centro Municipal de Inclusão Digital de
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia,
s/n.°, Cantagalo, das 09h às 17h – sendo do dia
21 de Maio de 2012 até o dia 31 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 autenticação.
O munícipe poderá participar somente de um Curso
de Qualificação Profissional e um Curso Complementar
concomitantemente, desde que não haja conflito de
horário. Entende-se por Cursos Complementares,
cursos de complementação acadêmica.

4 – DO PROGRAMA AUXÍLIO-QUALIFICAÇÃO
O Auxílio-Qualificação é destinado à ajuda de
custo para ressarcimento das despesas
realizadas com transporte, alimentação e materiais
didáticos dos alunos.
Terão direito ao benefício Auxílio-Qualificação, os
alunos efetivamente matriculados e tenha
preenchido os seguintes requisitos:
I – ser domiciliado no Município de Rio das Ostras;
II – ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos.

O Auxílio-Qualificação será automaticamente
cancelado nos seguintes  casos:
I – cancelamento da matrícula;
II – abandono do curso;
III – conclusão do curso;
IV – inassiduidade que ocorrerá quando verificado
que o aluno não obteve, no mês, o mínimo de
70% (setenta por cento) de presença;
V – mudança de domicílio para outro Município.

O beneficiário do Programa fará jus apenas aos
auxílios em que, comprovadamente,  estiver
presente na aula.
Os servidores públicos não farão jus ao referido
benefício, ainda que atendam aos requisitos
previstos.

5 – 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, 16 de Maio de 2012

JOHN WESLEY DE SOUZA
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia
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EDITAL SECT N.º 15/2012

ANEXO I

CURSOS 
 CH PRÉ-REQUISITO VAGAS 

LOCAIS DE 
REALIZAÇÃO DO 

CURSO 

HORÁRIO DAS 
AULAS DIAS 

1 
Informática 

Administrativa 
80h 

Ensino Fundamental 

Completo 
10 

Centro Municipal de 

Inclusão Digital de 

Cantagalo 

09:00 – 12:00 2ª, 4ª e 6ª 

2 
Informática 

Administrativa 
80h 

Ensino Fundamental 

Completo 
10 

Centro Municipal de 

Inclusão Digital de 

Cantagalo 
14:00 – 17:00 2ª, 4ª e 6ª 

3 
Informática 

Administrativa 
80h 

Ensino Fundamental 

Completo 
10 

Centro Municipal de 

Inclusão Digital de 

Cantagalo 

09:00 – 12:00 3ª e 5ª 

4 
Informática 

Administrativa 
80h 

Ensino Fundamental 

Completo 
10 

Centro Municipal de 

Inclusão Digital de 

Cantagalo 

14:00 – 17:00 3ª e 5ª 

 

ETAPA DATA HORÁRIO MEIO/LOCAL 

Inscrições 
de 

19/05/2012 a 

31/05/2012 

das 9h do dia 

19/05/2012 às 

15h do dia 

31/05/2012 

 
Centro Municipal de Inclusão Digital de 
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia, 

s/n.°, Cantagalo, das 09h às 17h; 

Apresentação 
de Documentos 
e Matrícula 

21/05/2012 a 

31/05/2012  

das 9h do dia 

21/05/2012 às 

17h do dia 

31/05/2012 

 
Centro Municipal de Inclusão Digital de 
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia, 

s/n.°, Cantagalo, das 09h às 21h; 

Início das 
Aulas 

04/06/2012 -------------- 

 
Centro Municipal de Inclusão Digital de 
Cantagalo, localizado na Estrada da Califórnia, 

s/n.°, Cantagalo. 

 

TABELA DE PRAZOS
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ATOS do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Rio das Ostras

Estado do Rio de Janeiro

Rio das Ostras, 14 de maio de 2012.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente

EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N°: 203/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 118/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SOLICITANTE: OstrasPrev
PARTES: OstrasPrev (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Rio das Ostras) e V. R.
Pereira Vidraçaria Me
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de material permanente (peças não
incorporáveis a imóveis: portões e gradil) para
atender as necessidades do OstrasPrev.
VALOR TOTAL: R$ 7.060,00
DOTAÇÃO: 09.122.0125.2.151 – 449052.51.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93.

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Presidente

INDICAÇÃO Nº003/2012

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 construção de um novo
PRONTO SOCORRO.

J U S T I F I C A T I V A

Trata-se de uma justa reivindicação, pois atenderá
as urgências com mais segurança e rapidez no
atendimento aos Munícipes, já que o PRONTO
SOCORRO ATUAL não suporta mais a demanda, em
face do aumento da população em mais de 100 %.

Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2012

ADEMIR MENDES ANDRADE
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº061/2012
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 no imediato funcionamento do sistema
de iluminação e hidráulico no tanque da “BALEIA”,
uma das maiores atrações turísticas do Município,
que se encontra  a vários meses sem funcionar.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma reivindicação necessária, visto que uma
das maiores atrações turística do Município a
“BALEIA” encontra-se com os mini-refletores no
interior do taque apagados, e os esguichos de água
não estão funcionando, trazendo decepções aos
visitantes e também aos munícipes acostumados a
ver a beleza daquele monumento em pleno
funcionamento. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2012

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 099/2012

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 construção de um campo de futebol
society com grama sintética, no Bairro Mar do Norte
na área Pública localizada na Rua Ney Felipe de
Oliveira contendo: Vestiários, Banheiros Masculino
e Feminino, Quiosque e Iluminação.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de uma reivindicação justa e necessária,
onde essa área seria usada para prática de esporte
e lazer de nossos munícipes.   Considerando toda
infra-estrutura necessária, abrangeríamos todas
as idades e uma boa iluminação na área abrangeria
também à classe trabalhadora que ganha a opção
da prática noturna de esportes em seu bairro.
A implementação de etapas dos eventos
desportivos realizados pela prefeitura movimentaria
também a economia da localidade.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2012.

ALBERTO MOREIRA JORGE
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº107/2012

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 troca das lâmpadas de
iluminação pública por lâmpadas a vapor de sódio
em todo bairro Operário.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de uma justa reivindicação dos moradores
que reclamam da iluminação fraca ou até mesmo
sem iluminação nenhuma, pela deteriorização do
próprio tempo. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2012.

LUIZ ROBERTO GOMES DA SILVA
Vereador autor

INDICAÇÃO Nº126/2012

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 construção de uma PRAÇA com  parquinho infantil,
campo de futebol society e quadra de vôlei em areia
no Jardim Campomar, entre as ruas 16, Paulo Gracindo,
Lupicínio Rodrigues, Guilherme V. Manhães.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma reivindicação que se faz justa e
necessária, pois os moradores desta localidade
não têm uma área de lazer para suas crianças.
Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões,  08 de fevereiro de 2012.

ALEX CABRAL SILVA
Vereador - autor

INDICAÇÃO Nº149/2012

Administração Vinculada

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2012
PARTES: Fundação Rio das Ostras de Cultura e
CMX COMÉRCIO E SERV LTDA.
OBJETO: PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO
TEATRAL “PAIXAO DE CRISTO 2012” A SER
ENCENADO NO DIA 06 DE ABRIL NA CONCHA
ACUSTICA, NA PRAÇA SÃO PEDRO ÀS 20H.
VALOR DO CONTRATO: R$ 59.310,39 (cinqüenta
e nove mil trezentos e dez reais e trinta e nove
centavos).
N° DE EMPENHO: 091/2012
P. T.: 13.392.0077.2.788
N. D.: 3.3.90.39-0.1.04

ALEXANDRE LUZ LIMA
PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

SELMA ALVES DA ROCHA
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 068/2012
PARTES: Fundação Rio das Ostras de Cultura e
CMX COMÉRCIO E SERV LTDA.
OBJETO: RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE
ACERVO  E ARTISTICOS (FIGURINOS, ADEREÇOS
E CENÁRIOS) PARA A  FUNDAÇÃO RIO DAS
OSTRAS DE CULTURA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 75.200,19 (setenta
e cinco mil duzentos reais e dezenove centavos).
N° DE EMPENHO: 092, 093 e 094/2012
P. T.: 13.392.0077.2.788, 13.392.0077.2.786,
13.122.0001.2.151
N. D.: 3.3.90.39-0.1.04

ALEXANDRE LUZ LIMA
PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

SELMA ALVES DA ROCHA
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas
atribuições legais, e em face do processo
administrativo nº 8261/2012 da Prefeitura Municipal
de Rio das Ostras, fixa com validade a partir de
27 de abril de 2012, os proventos referente à
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA FORMA
ESPECIAL DE PROFESSOR da servidora Delma
Camacho Costa de Oliveira, ocupante do cargo
de PROFESSOR I, matrícula nº 096-5, no valor de
R$ 2.718,78 (dois mil, setecentos e dezoito reais
e setenta e oito centavos).

Administração Vinculada

FUNDAÇÃO RIO DAS

OSTRAS DE CULTURA
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio
das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir
as exigências regimentais vigentes, e ouvido o
soberano plenário, INDICA ao Exmo. Prefeito Municipal,
substituição de todas as redes de águas pluviais,
rede de abastecimento de água potável e execução
de rede de esgotamento sanitário, bem como
substituição da pavimentação existente por bloquetes
inter-travados, e  colocação de lombadas redutoras
de velocidade em todas as ruas do Bairro Nova Aliança.

JUSTIFICATIVA

Solicitação feita pelos moradores do bairro por
ter sido incorporadas algumas ruas no projeto de
revitalização da Rodovia Amaral Peixoto, onde
foi executada a substituição da pavimentação,
gerando uma grande insatisfação para os
moradores das ruas que não foram atendidas,
bem como a substituição das redes de água
potável e pluvial, que se encontram totalmente
deteriorada pelo tempo, e a inexistência de rede
de esgotamento sanitário que são primordiais para
o bem estar dos moradores daquele bairro.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2012.

ROSENILDO CORRÊA VIANA
Vereador Autor

INDICAÇÃO Nº150/2012

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, deslocamento de 02 (dois) postes para a
beira da calçada, pois o mesmo se encontra na rua,
trazendo grande transtorno aos comerciantes,
localizados na Alameda  Casimiro de Abreu, paralela
à Rodovia Amaral Peixoto entre a loja 4 Estações e
Marmoraria Rio das Ostras, no bairro Nova Esperança

JUSTIFICATIVA

Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2012.

ROSENILDO CORRÊA VIANA
Vereador Autor

INDICAÇÃO Nº246/2012

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 implantação de uma UTI Neo-Natal,
para o Hospital Municipal de Rio das Ostras.

JUSTIFICATIVA

A UTI - Neo-Natal se faz necessária, por se tratar
de um  município novo, com uma grande demanda
de pacientes recém nascidos, visando portanto,
suprir as dificuldades  dos mesmos, para outros
municípios. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões,  28  de fevereiro de 2012.

ALEX CABRAL SILVA
Vereador - autor

INDICAÇÃO  Nº 271/2012

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 adequação dos balcões de atendimento
bancário do Município de Rio das Ostras, as pessoas
com deficiência que utilizem cadeiras de roda,
gestantes e aos idosos acima de 65 anos.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma justa reivindicação de grande
importância e necessidade para os moradores
de toda Rio das Ostras. O objetivo principal é a
realização de direitos que os mesmos a possui,
como cidadão. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012.

ORLANDO FERREIRA NETO
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 316/2012

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 com a máxima
urgência CERCA COM TELA NO PARQUINHO  NA
PRAÇA DO MAR DO NORTE.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma reivindicação que dará mais
segurança as crianças que ali brincam e tranguilidade
para suas mães. Maiores informações em Plenário.

Sala das Sessões, 07 de março de 2012.

ALZENIR PEREIRA MELLO
Vereador autor

INDICAÇÃO  Nº 339/2012

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, o
empenho na disponibilização de profissionais e recursos
necessários á criação de Cooperativas de Emprego
para a comunidade de Rocha Leão.

JUSTIFICATIVA

Esta é uma justa reivindicação que viabilizará a
oportunidade de empregos para os moradores da
localidade de Rocha Leão. Maiores informações
em Plenário.

Sala das Sessões, 07 de março de 2012.

ORLANDO FERREIRA NETO
Vereador-autor

INDICAÇÃO  Nº.400/2012

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 um semáforo na Rodovia
Amaral Peixoto, na saída da Câmara Municipal,
devidamente sincronizado com o já existente na
entrada do Bairro Âncora, na mesma rodovia.

JUSTIFICATIVA

Maiores informações em plenário.

Sala das Sessões, 02 de maio de 2012.

ROSENILDO CORREA VIANA
Vereador-autor

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2012 - CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2012
CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
DAS OSTRAS
CONTRATADA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURA-
DORA S/A
OBJETO: RENOVAÇÃO DO SEGURO DE 8 (OITO)
VEÍCULOS – FROTA (MARCA: VOLKSWAGEN,
MODELO: PÓLO SEDAN –  CONFORTLINE - TOTAL
FLEX, POTÊNCIA DO MOTOR: 1.6, COR: PRETA,
ANO/MODELO: 2008/2008) OFICIAIS DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
VALOR:R$5.760,00 (CINCO MIL SETECENTOS E
SESSENTA REAIS).

DESPESAS DECORRENTES POR CONTA DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 01.031.0052.2.123.33.90.39

VIGÊNCIA: 12 MESES

VIVIAN DA SILVA
Presidente Comissão Permanentes de Licitações
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