
Leitura em movimento – As bibliotecas móveis que funcionam dentro de dois ônibus especial-

mente adaptados incentivam o gosto pela leitura entre jovens adultos e crianças de 40 bairrros da

cidade. Os veículos, ano 1990, foram doados e reformados por empresas de ônibus e atendem, cada

um, dois bairros por dia, dentro do programa Leitura em Movimento
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Campinas é a mais nova amiga da Amazônia
Acordo com Greenpeace
para consumo sustentável
de madeira torna
Campinas Cidade
Amiga da Amazônia

PÁGINA 3

PAT encaminhou 2,7 mil trabalhadores em 2003
Mais de 13,5 mil
pessoas foram atendidas
pelo PAT em 2003 e 2,7 mil
encaminhadas para
processo de seleção

PÁGINA 2

Prefeitura isenta imóveis populares dePrefeitura isenta imóveis populares de
impostos  e dá maior acesso a moradia

A Prefeitura sancionou
ontem lei de sua autoria
que isenta do pagamento
de tributos, impostos e
taxas os empreendimentos
habitacionais da Cohab
voltados para as
populações de baixa renda.
Cerca de 25 mil imóveis, a
maioria casas populares,
serão beneficiados. Pela lei,
ficam isentos também
de pagamento de taxas
os pedidos de verificação
de projetos relativos a
programas habitacionais
destinados a moradias
populares promovidos
pelo setor público. A
expectativa é de, com
a lei,moradias populares
tenham uma queda
no seu custo de 11%

PÁGINA 5
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OP de Cultura
apresenta
114 demandas

PÁGINA 6

Lista traz 45
ofertas de
emprego

PÁGINA 39

Zeladoria do
Centro resolve
56% dos casos

PÁGINA 5
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Assembléia da
AR 12 é das
maiores do ano
Aconteceu sábado,
na região da AR 12,
uma das maiores
assembléias do OP
deste ano, com 1107
pessoas credenciadas
de 45 bairros.
Entre os dez temas
priorizados nas
reuniões de bairros,
os moradores escolheram
os temas Pavimentação,
Habitação e Saneamento

PÁGINA 7

71 mil gotinhas – A Secretaria de Saúde de Campinas prevê vacinar 71 mil crianças contra a poliomielite, na primeira etapa da

campanha de 2004. Esta  será a maior campanha de vacinação em massa já promovida no Município. A meta do Ministério da Saúde

é vacinar, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de Saúde, mais de 17 milhões em todo País PÁGINA 4
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Intermediação entre mão-de-obra e trabalhador: Posto de Atendimento recebe média de 50 pessoas por dia

Balcão de Empregos da PrefeituraBalcão de Empregos da Prefeitura
atende 13,5 mil pessoas em 2003
2.7mil pessoas
foram encaminhadas
para processo seletivo
pelo PAT, da Secretaria
de Assistência
LAYZA PORTES

Dados da Coordenado-

ria Setorial de Trabalho e

Renda (CSTR), ligada à Se-

cretaria Municipal de Assis-

tência Social (SMAS), mos-

tram que em 2003 mais de

13 mil e 500 pessoas foram

atendidas e cadastradas

pelo Posto de Atendimento

do Trabalhador (PAT), mais

conhecido como Balcão de

Empregos. “O Posto de

Atendimento ao Trabalha-

dor faz a intermediação da

mão-de-obra entre o em-

pregador e o trabalhador”,

ressalta a chefe do setor do

Balcão de Empregos, Fáti-

ma Isabel da Silva Barbosa.

Diariamente, o Posto

atende uma média de 50

pessoas interessadas em se

cadastrar para vagas e opor-

tunidades de trabalho. Para

cada oportunidade de tra-

balho oferecida, o PAT en-

caminha, de acordo com o

perfil definido pelo empre-

gador, quatro candidatos

para concorrer à vaga.

Do total de pessoas aten-

didas em 2003 pelo Balcão,

2.748 foram encaminhadas

para processos seletivos.

Desse número, 334 foram

colocadas ou recolocadas

no mercado de trabalho. A

chefe de setor lembra que

muitas vezes uma vaga dis-

ponibilizada no PAT pode

estar sendo oferecida em

outras tantas agências de

emprego da cidade, por

isso, ela destaca que a con-

corrência, para o trabalha-

dor, tem sido grande.

“O processo de seleção

final é de responsabilida-

de da empresa”, reforça.

Fátima destaca que o sis-

tema do Balcão de Empre-

gos é todo informatizado,

portanto, a seleção dos

trabalhadores, para pleite-

ar determinada vaga, é fei-

ta por um programa que

cruza as informações da

pessoa cadastrada com o

perfil da vaga.

Orientação. Para auxili-

ar e dar mais chances ao

trabalhador desemprega-

do, já que a concorrência

para uma vaga no mercado

de trabalho tem sido uma

disputa acirrada, o PAT tam-

bém desenvolve os chama-

dos Grupos Operativos

que, com o trabalho de

duas assistentes sociais,

realizam grupos diários de

discussão voltados às

questões relacionadas ao

mercado de trabalho.
Já os Módulos de Orien-

tação consistem em ativida-
des realizadas três vezes ao

mês, onde o trabalhador re-
cebe orientações de como
elaborar o currículo, alterna-
tivas de trabalho e dicas de
como organizar a carreira

profissional. O interessado,
devidamente cadastrado no
PAT, recebe material aposti-
lado e vale transporte.

“Com isso, a gente espe-
ra aumentar as possibilida-

des de chances desse can-
didato e, assim, novas colo-
cações no mercado de tra-
balho”, diz a chefe de setor
do Balcão de Empregos.

Cadastro. Para o cadas-
tro, o trabalhador deve
comparecer de segunda a
sexta-feira, às 8h, no Balcão
de Empregos, que fica à
Rua Cândido Gomide, 196,

no Jardim Guanabara, e re-
tirar a senha. O interessado
deve levar a carteira de tra-
balho e RG. No momento
do cadastro, o sistema já
checa se há vagas disponí-
veis ao perfil do trabalha-

dor, do contrário, Fátima
explica que a pessoa deve
acompanhar o Diário Oficial

do Município, que publica, di-
ariamente, sempre na pe-
núltima página, um quadro

com as vagas disponíveis.
Ela recomenda, ainda, que
o trabalhador procure uma
vez por semana o Posto
para checar as novas opor-
tunidades.

Dança da vida – Mais de 250 crianças dos Núcleos da Coordenadoria Assistencial da Regional Leste (Cras-

Leste) participaram nesta terça-feira, dia 1º, de apresentações de música e dança. A atividade faz parte da progra-

mação da Semana do Meio Ambiente. A festividade aconteceu no Teatro do Centro de Convivência Cultural (CCC).

Entre os temas das apresentações, estavam “A água como fonte de vida” e “Em defesa da Natureza e da Vida”.

O Ceprocamp (Centro

de Educação Profissional

de Campinas Prefeito An-

tonio da Costa Santos) e a

Assessoria de Educação e

Cidadania da Secretaria de

Educação de Campinas es-

tão abrindo 40 novas vagas

para o Curso Básico de

Informática e Cidadania.

As aulas terão início no dia

7 de junho e acontecerão

diariamente, de segunda a

sexta-feira, no Núcleo de

Tecnologia e Educação

(NTE), na Lagoa do

Taquaral, ao lado da Guar-

da Municipal. 

As inscrições para o cur-

so básico acontecem de

Abertas 40 novas vagas
para Curso de Informática 

amanhã até sábado, das

8h às 12h e das 13h às 17h,

no NTE. O público alvo da

Secretaria Municipal de

Educação/Fumec reúne os

alunos da rede municipal e

pessoas da comunidade,

acima de 16 anos, alfabeti-

zadas.

As aulas começam no

dia 7 de junho e seguem

até 12 de julho, com o cur-

so intensivo de segunda a

sexta-feira, com duração de

50 horas.  Segundo o coor-

denador do Ceprocamp,

Michel Saballa, o Curso Bá-

sico de Informática e Cida-

dania vai além das aulas te-

órico-práticas.
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Prefeitura assina com GreenpeacePrefeitura assina com GreenpeacePrefeitura assina com Greenpeace
termo para consumo sustentável

Acordo transforma Campinas em consumidor sustentável de produtos florestais: opção por materiais ecologicamente corretos

Campinas será a
terceira cidade de
SP a fazer parte
do Cidade Amiga
da Amazônia
LAYZA PORTES

A Prefeitura Municipal e

a Organização Não-Gover-

namtal (ONG) internacio-

nal Greenpeace assinam

hoje o termo de compro-

misso Cidade Amiga da

Amazônia (CAA). Com a as-

sinatura, a Administração

compromete-se a fazer par-

te do programa que trans-

forma o Município em con-

sumidor sustentável de pro-

dutos florestais. A solenida-

de acontece às 14h30, na

Fundação José Pedro de Oli-

veira, Mata Santa Genebra.

“A região de Campinas é

a uma das que mais conso-

mem madeira da Amazô-

nia. A função deste termo é

trazer a defesa da Amazô-

nia para próximo da popu-

lação”, destaca Gustavo Vi-

eira, coordenador do Pro-

grama representante do

Greenpeace. Campinas

passa a ser a terceira cida-

de do Estado a integrar o

Programa.

Gustavo explica que,

com o protocolo de inten-

ções, o Município passa a

seguir alguns critérios,

como proibir, no âmbito da

administração municipal, a

compra de madeira mog-

no; dar preferência pela

aquisição de madeira certi-

ficada pelo FSC (Conselho

de Manejo Florestal), refe-

rência mundial na exigên-

cia de madeira legal; orien-

tar as empreiteiras a optar

em suas obras por materi-

ais ecologicamente corre-

tos; e, ainda, exigir as pro-

vas de legalidade das em-

presas prestadoras de ser-

viços à Prefeitura.

“O consumidor, toda vez

que for comprar um móvel,

deve lembrar que essa ma-

deira foi uma árvore retira-

da de uma floresta. O selo

é uma forma de comprovar

que a madeira passou pela

lei brasileira e, dessa for-

ma, vamos conseguir man-

ter e preservar a floresta

amazônica”, alerta Vieira.

O Programa Cidade Ami-

ga da Amazônia foi criado

em 2003. Nesse ano, Piraci-

caba foi a primeira cidade a

assinar o protocolo de inten-

ções. No começo de maio,

São José dos Campos tam-

bém firmou o seu compro-

misso com o Programa do

Greenpeace. Segundo da-

dos da ONG, a região de

Campinas é a segunda mai-

or consumidora do Estado

em madeira da Amazônia.

“Agora, a Prefeitura colo-

ca como exigência que a

empreiteira, no processo

de licitação, apresente o

certificado da madeira, o

que vai eliminar o comércio

clandestino e combater o

desmatamento”, explica o

ambientalista e coordena-

dor da Comissão Executiva

do Fórum Agenda 21, Luis

Carlos Rossini.

Rossini também destaca

que a assinatura do termo

faz parte das atividades que

Campinas discute para a

implantação da Agenda 21,

que constitui uma série de

ações que Campinas deve

adotar para se tornar um

modelo de cidade susten-

tável.

Ele explica, ainda, que

será elaborado um modelo

do programa e enviado

para análise da Câmara de

Vereadores.

Plantio. Após a soleni-

dade, a Prefeitura também

assina uma ordem de ser-

viço que autoriza a Funda-

ção José Pedro de Oliveira

a avaliar e preparar estu-

dos para o manejo do en-

torno dos bens C e B, tom-

bados há pouco mais de

um mês.  Na mesma ativi-

Região é grande consumidora madeira da Amazônia

dade, encerra-se a primeira

etapa do plantio de 1.211

mudas de 29 espécies nati-

vas em uma área de recu-

peração de 6.720 metros

quadrados da Mata Santa

Genebra. Também será

concluída a primeira etapa

do plantio de uma barreira

verde de mil mudas de eu-

caliptos no aceiro externo

da Mata, doadas pela Esco-

la Superior de Agricultura

Luiz de Queiroz (Esalq).

CRITÉRIOS
DO ACORDO

1. A Prefeitura não compra ma-
deira mogno, a não ser com cer-
tificado

2. Dá preferência à compra de
madeira certificada pelo FSC
(Conselho de   Manejo Florestal)

3. Orientar as empreiteiras a
optar nas obras por materiais
ecologicamente mais corretos

4. Exigir as provas de legalidade
das empresas prestadoras de
serviços à Prefeitura

 

Mata Santa Genebra: reserva receberá  1.211 mudas de 29 espécies nativas
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“A Gotinha que Vale Ouro”: todos os menores de cinco anos devem ser vacinados, mesmo os que tiverem gripados

4 Quarta-feira, 2 de junho de 2004

Campinas prevê vacinar 71 mil naCampinas prevê vacinar 71 mil na
primeira etapa contra  poliomielite
Campanha de
2004 é a maior
já promovida
na cidade para
vacinação em massa
DENIZE ASSIS

A Secretaria de Saúde de

Campinas pretende vacinar

pelo menos 95% da popula-

ção com até 5 anos, cerca de

71,3 mil crianças, no próxi-

mo sábado, dia 5 de junho,

na primeira etapa da Cam-

panha Nacional de Vacina-

ção contra a Poliomielite (pa-

ralisia infantil), que tem o

slogan “A gotinha que vale

ouro”. Segundo dados do

Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a

população da cidade na fai-

xa etária de 0 a 5 anos (4

anos, 11 meses e 29 dias) é

de 75,05 mil. A meta do Mi-

nistério da Saúde é vacinar,

em parceria com as secreta-

rias municipais e estaduais

de Saúde, mais de 17 mi-

lhões em todo País.

Todos os menores de cin-

co anos devem ser vacina-

dos, mesmo os que estive-

rem com tosse, gripe, rinite

ou diarréia, e mesmo os que

tiverem tomado a dose em

várias campanhas anterio-

res. “A vacinação universal –

indiscriminada e em todas

as localidades – de todos os

menores de cinco anos de

idade é fundamental para

preservar a erradicação da

paralisia infantil no País. Por

isso, é preciso mobilizar a

comunidade e todos os pro-

fissionais de saúde para que

possamos atingir a meta”,

afirma a enfermeira sanita-

rista Maria do Carmo Ferrei-

ra, da Vigilância em Saúde

de Campinas.

A vacinação vai das 8h da

manhã às 5h da tarde. As

doses são gratuitas e as cri-

anças também poderão atu-

alizar o cartão de vacinas.

Serão oferecidas, por exem-

plo, as vacinas tríplice viral

(sarampo, caxumba e rubéo-

la), tetravalente (difteria, té-

tano, coqueluche e Haemo-

philus influenzae b) e hepa-

tite B.

Em Campinas, cerca de

1,3 mil servidores da saúde

serão mobilizados em 298

postos de vacinação, sendo

131 volantes. Para o trans-

porte das equipes, estarão

disponíveis 116 automóveis.

Tais números fazem desta

campanha a maior mobiliza-

ção já promovida na cidade

para vacinação em massa de

crianças.

Para a primeira etapa da

campanha, o Ministério da

Saúde investiu R$ 23,1 mi-

lhões. Desse montante, R$

10,9 milhões foram aplica-

dos na compra de 26,6 mi-

lhões de doses da vacina.

Campinas recebeu 108 mil

doses. Outros 6,2 milhões

foram destinados ao repas-

se, fundo a fundo, para esta-

dos e municípios se prepa-

rarem para a mobilização.

Em 2004, a estratégia
contra a poliomielite no Bra-
sil completa 24 anos de exis-
tência. O último caso da do-
ença verificado no País foi

em 1989. No Estado de São
Paulo, o último caso foi regis-
trado em 1988, no município
de Teodoro Sampaio. Em
Campinas, a última ocorrên-
cia é de 1980.

A segunda etapa da cam-
panha contra a paralisia in-
fantil ocorre em 21 de agos-
to, quando também será re-
alizada a campanha de se-
guimento contra o sarampo.

NATÁLIA PELOGGIA

Os debates para a constru-

ção de políticas públicas para

os jovens começam hoje

com a abertura da II Confe-

rência Municipal da Juventu-

de. Com o lema “Jovens de

Campinas: consciência em

ação”, o foco do evento este

ano será voltado para que os

jovens participem e decidam

os rumos das ações do poder

público que serão dirigidos à

população entre 16 e 24

anos. Durante dois meses,

em reuniões temáticas e regi-

onais, os jovens vão apresen-

tar suas principais demandas

e elaborar ações destinadas

ao exercício de cidadania. “A

idéia da Conferência é reunir

os jovens da cidade e discutir

a sua participação na forma-

ção da cidade”, disse Andréia

Bessa, da Coordenadoria da

Juventude.

Conferência debate políticas públicas para juventude
A Conferência terá a parti-

cipação do poder público e

de Organizações Não-gover-

namentais ligadas aos jo-

vens. Conforme a programa-

ção, até agosto serão realiza-

das reuniões temáticas, que

vão abordar os diversos as-

suntos que interessam à ju-

ventude: emprego, educa-

ção, cidadania, cultura, espor-

te, lazer, entre outros. Paralela

às temáticas, também acon-

tecem as pré-conferências re-

gionais. Nelas, todos os te-

mas estarão sendo debati-

dos por regiões da cidade. As

conclusões de cada um dos

encontros serão levadas para

a plenária final, que reunirá

todos os grupos, na Confe-

rência Municipal da Juventu-

de, prevista para os dias 28 e

29 de agosto deste ano.

A abertura da II Confe-

rência será na Estação Cul-

tura, a partir das 18h. Confi-

ra em quadro ao lado a pro-

gramação.

Projeto. A criação de um

Conselho Municipal da Ju-

ventude faz parte do projeto

de lei 21/99, que está na Câ-

mara Municipal e já foi apro-

vado em primeira instância

pelos vereadores. Este proje-

to de lei institui também,

como lei, a Conferência Mu-

nicipal da Juventude. Se for

aprovado no Legislativo, a

Conferência entra para o ca-

lendário oficial de eventos

da Prefeitura e, assim, deve

ser realizada anualmente.

Segundo a comissão or-

ganizadora, a idéia é apro-

var o projeto de lei na Câ-

mara antes do mês de

agosto para que os conse-

lheiros possam ser eleitos

e tomar posse durante a

realização da Conferência

da Juventude.

 

PROGRAMAÇÃO

Abertura da II Conferência
Municipal da Juventude

Data: 2 de junho de 2004
Horário: 18 horas
Local: Estação Cultura
Lema: Campinas Jovem
Tema: “Jovens de Campinas: consciência em ação”
18h – oficinas artísticas
19h – Abertura oficial da Conferência Municipal da Juventude
Izalene Tiene – prefeita de Campinas
Carlos Signorelli – presidente da Câmara Municipal de Campi-
nas
Andréia Bessa – Coordenadora da Juventude
Comissão Executiva da Conferência
Lars Grael – Secretário Estadual de Juventude, Esporte e
Lazer
Reginaldo Lopes – deputado federal e presidente da Comissão
Nacional
de políticas públicas para a Juventude
Luiz Dulci - secretário-geral da presidência da República
20h – Encerramento da abertura oficial
20h – Coquetel
21h – Abertura da mesa de trabalho da II Conferência Munici-
pal da Juventude, com um membro da Comissão de Relatores,
um membro da Comissão Geral Executiva e 1 representante
da Coordenadoria da Juventude
Pauta: Aprovação do regimento da II Conferência Municipal
da Juventude
22h – Encerramento do evento com a apresentação do grupo
Saci Crioulo, composto por moradores de rua.
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Bairro da Vitória, na Vila Georgina: Cohab Campinas dará seqüência a programas habitacionais

Com a lei,
moradias populares
devem ter
queda de 11%
em seu custo

Prefeitura sanciona lei que isentaPrefeitura sanciona lei que isentaPrefeitura sanciona lei que isenta
imóveis populares de impostos

ALEXANDRE PEREIRA

TIAGO DE SOUZA

Foi sancionado ontem

pelo Executivo a lei 11988,

que isenta do pagamento de

tributos, impostos, taxas e

demais despesas adminis-

trativas empreendimentos

habitacionais da Compa-

nhia de Habitação Popular

de Campinas (Cohab) volta-

dos para as populações de

baixa renda. Com essa san-

ção, cerca de 25 mil imóveis

– entre unidades populares,

praças, prédios e equipa-

mentos públicos – serão be-

neficiados.

A partir dessa sanção, re-

voga-se o artigo 36 da lei

11111, que tornava a Com-
panhia de Habitação Popu-

lar de Campinas – Cohab –

órgão de utilidade pública,

mas não isentava seus ad-

quirentes da cobrança des-

ses impostos, em especial o

Imposto Predial e Territorial

Urbano (IPTU).

Como os adquirentes de

moradias da Cohab Cam-

pinas deviam tributos à Pre-

feitura Municipal referentes

a esses impostos, essa dí-

vida recaía sobre a Cohab,

real proprietária do imóvel

até o financiamento ser

quitado, um débito de

aproximadamente R$ 3,5

milhões, que está sendo

extinto por esta lei.

Com o cancelamento do

débito da dívida, a Cohab

Campinas dará seqüência a

seus programas habitacio-

nais na cidade. Trabalhando

em três frentes, a Cohab

vêm diminuindo o déficit de

moradias no Município.

Construção de moradias

para a redução desse déficit

(que hoje é de quase 40 mil

unidades), retiradas de fa-

mílias que vivem em áreas

de risco e regularização fun-

diária, são as três frentes de

atuação da Cohab Campi-

nas.

No Município, mais de

cinco mil famílias vivem em

regiões de risco, sendo que

A Cohab Campinas foi cri-

ada pela própria Prefeitura,

que a administra indireta-

mente (detém 99,98% de seu

capital social). Sua função é

planejar e executar a política

de habitação popular do

município. Por exercer essa

função social, é que foi de-

clarada órgão de utilidade

pública.

Ficam isentos também de

pagamento de taxas na veri-

ficação e licença de execução

de projetos e construções –

os pedidos relativos a Empre-

endimentos Habitacionais

de Interesse Social (E.H.I.S.),

regulados pela Lei Municipal

10410, de 17 de janeiro de

2000 e demais programas

habitacionais destinados a

moradias populares, desde

que promovidos ou direta-

mente pelo setor público, ou

por entidades sob controle

acionário da prefeitura, ou

por suas conveniadas.

A partir da data de publi-

cação desta lei, a expectati-

va é de que moradias popu-

lares tenham uma queda no

seu custo de 11%, o que be-

neficiará a população de

baixa renda.

Os empreendimentos ha-

bitacionais e entidades que

se enquadrem nesta lei fi-

cam isentos da incidência de

Imposto sobre Serviços (ISS-

QN) e Imposto sobre a Trans-

missão “Inter Vivos” de Bens

Imóveis e de Direitos Reais a

eles relativos (ITBI) desde a

data do protocolo do pedi-

do de aprovação do empre-

endimento até a data da efe-

tiva transferência dos bens

para os moradores.

cerca de mil e quinhentas

em risco iminente. Além

disso, a Cohab, em parceria

com a Secretaria Municipal

de Habitação – Sehab –,

criou o programa Campinas

Legal, para regularizar as

mais de 40 mil moradias

que estão em situação irre-

gular no município. O pro-

grama é executado pela Co-

ordenadoria Especial de Re-

gularização Fundiária – a

Cerf –, com o apoio da Co-

ordenadoria Especial de

Habitação Popular (Cehap).

Os projetos habitacio-

nais viabilizados com a Cai-

xa Econômica Federal

(CEF), para a implementa-

Cohab trabalha em três frentes
ção dos programas PAR (de

Arrendamento Residencial)

e PSH (de Subsídio Habita-

cional), com a Companhia

de Desenvolvimento Habi-

tacional e Urbano (CDHU), e

com a Sanasa (construção

de um conjunto habitacio-

nal para os funcionários),

avalizadas pela atual admi-

nistração da Cohab, são

exemplos de parcerias para

a produção de moradias

voltadas ao atendimento da

população de baixa renda e

que serão beneficiadas com

o  projeto de autoria do Exe-

cutivo, aprovado pela Câ-

mara Municipal e sanciona-

do  pela prefeita.

DANILO FERNANDES

Em seis meses de atua-

ção, os doze agentes de

Controle de Posturas Muni-

cipais da Zeladoria do Cen-

tro solucionaram 56% das

irregularidades identifica-

das na região central da ci-

dade. Foram resolvidos 721

de um total de 1.289 pro-

blemas detectados. A mai-

oria dessas irregularidades

(404) é referente a passeios

danificados. Outros proble-

mas comuns apontados se

referem a lixo colocado

Agentes da Zeladoria resolvem 56% dos casos em seis meses 
fora do horário, propagan-

das irregulares em postes e

buracos em ruas e aveni-

das.

“Consideramos esse ín-

dice de resolutibilidade

muito bom porque quase a

totalidade desses casos fo-

ram resolvidos por meio de

um trabalho de diálogo,

de convencimento”, avalia

o coordenador dos agen-

tes, Jorge Saraiva da Silva.

“Nos casos em que não

houve acordo, enviamos

notificações aos responsá-

veis e de cerca de 200 que

enviamos até agora, 43 já

foram atendidas”, come-

mora o coordenador.

Segundo Jorge Saraiva, a

maior dificuldade encon-

trada pelos agentes são ter-

renos baldios sujos e imó-

veis abandonados. “É uma

grande reclamação da po-

pulação, mas em muitos

casos a gente tem tido di-

ficuldade de encontrar os

proprietários ou os propri-

etários já morreram e os

imóveis estão em proces-

so de disputa judicidal en-

tre os herdeiros”, analisa.

O corpo de Agentes de

Controle de Posturas Muni-

cipais foi criado por decre-

to em 2 de setembro do

ano passado.

Os agentes, que traba-

lham uniformizados e

identificados, têm a res-

ponsabilidade de orientar

a população que desenvol-

ve atividades no Centro da

cidade sobre a correta ocu-

pação e utilização do solo

no que concerne aos pa-

drões de limpeza urbana, a

colocação de cartazes, fai-

xas, folders e similares, a

manutenção dos equipa-

mentos públicos e ao tra-

balho do comércio infor-

mal.

A equipe, que também

presta auxílio em proble-

mas de trânsito decorrentes

do fluxo de pessoas e ativi-

dades regulares do comér-

cio, é formada por funcio-

nários municipais de carrei-

ra que mostraram interesse

em atuar na função. Os

agentes começaram a traba-

lhar efetivamente em 1º de

dezembro de 2003, após um

mês de capacitação.
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MOUZAR BENEDITO

A Assembléia temática

de Cultura, Esportes e

Lazer do Orçamento

Participativo, realizada na

segunda-feira, dia 31, no

Barracão de Lemos (Esta-

ção Cultura), foi a conclusão

de um processo que con-

tou com 19 reuniões nos

distritos e nas administra-

ções regionais – para le-

vantar as demandas relati-

vas ao tema em cada pon-

to da cidade, ou para deba-

ter temas específicos,

como a dança e cultura po-

pular – em que participa-

ram 899 pessoas e foram

levantadas 114 demandas.

Nessas reuniões, que só

tinham validade se contas-

sem com no mínimo 30 pes-

soas, para cada grupo de

dez participantes foi eleito

um representante para um

Fórum que se reuniu quatro

dias seguidos, de 24 a 27

de maio, e elegeu dez de-

mandas prioritárias, mas

cada demanda é uma sín-

tese de várias demandas

(veja tabela ao lado).

Na noite fria de segunda-

feira, 213 pessoas compare-

ceram para referendar o tra-

balho do Fórum de Repre-

sentantes e eleger os con-

selheiros que representarão

as áreas de Cultura, Espor-

tes e Lazer no Conselho

Municipal do Orçamento

Participativo (COP).

Uma chapa única foi elei-

ta por aclamação, tendo

Marta Xavier como

conselheira e Antônio Cân-

dido Elias, o Gaúcho, como

suplente.

Marta Xavier assumiu o

OP da Cultura aponta 10 prioridadesOP da Cultura aponta 10 prioridades
e elege novos conselheiros do COP
Cada demanda
prioritária eleita
é uma síntese
de várias
reivindicações

compromisso de manter

funcionando o Fórum de

Representantes, e concluiu:

“Vamos batalhar para que

as dez demandas que o

Fórum de Representantes

elegeu aconteçam”.

Antônio Cândido

garantiu que, como suplen-

te, será uma verdadeira

“sombra” de Marta. “Vamos

trabalhar juntos. Onde ela

estiver, eu vou”. E, para

quem o vê como um repre-

sentante das escolas de

samba no COP, garantiu:

“Não vou ser representante

só do samba, mas da cultu-

ra da cidade, de maneira

geral”.

1ª – Contratação de recursos humanos para implantação do projeto conheça Campinas,
para ampliação da capacidade de atendimento nas praças de esportes, nas casas de
cultura, nas bibliotecas, nos museus, no arquivo e na Rádio Educativa e contratação de
técnicos de luz e som para os teatros.
 
2ª – Manutenções preventivas, corretivas e adequação dos equipamentos da SMCET (pra-
ças de esportes, bibliotecas, museus, arquivos, teatros, casa do hip-hop e casas de cultu-
ra).
 
3ª – Contratação de oficinas esportivas e culturais de ação continuada  e descentralizada,
preferencialmente por período em torno de um ano; e contratação de oficinas de
capacitação pedagógica para arte-educadores, profissionais de atividade física e agentes
culturais.
 
4ª – Apoio através de edital de seleção dos projetos culturais e esportivos já existentes no
Município, nas modalidades de pesquisa, apresentação, aperfeiçoamento e estruturação.
 
5ª – Aquisição de mobiliário específico para guarda e equipamento de informatização e
tratamento de acervos, informatização da Rádio Educativa, aquisição de materiais esporti-
vos, materiais para oficinas e equipamentos de informática.
 
6ª – Verba para os seguintes ítens: sinalização turística do patrimônio cultural e ambiental,
som, palco, iluminação, transporte, material gráfico, prêmios, medalhas, troféus, placas e
divulgação na mídia.
 
7ª – Contratação de manifestações artísticas e culturais para toda cidade, inclusive na
feira de artesanato.
 
8ª – Barracão multiuso/cobertura de quadras nas praças de esporte que não tenham
espaços cobertos.
 
9ª – Contratação, através de edital de seleção, de grupos artísticos de Campinas para
apresentações descentralizadas e continuadas, em espaços públicos e comunitários da
cidade.
 
10ª – Término do Centro Cultural de Barão Geraldo.

ORDEM DE PRIORIDADES DAS DEMANDAS
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Assembléia foi a
conclusão de um
processo que
contou com 19
reuniões nos
distritos e nas
administrações
regionais; chapa
única foi eleita
por aclamação,
tendo Marta
Xavier como
conselheira e
Antônio Cândido
Elias, como
suplente
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EDNA MADALOZZO

Uma das maiores as-

sembléias do OP deste

ano aconteceu no último

sábado, na AR 12 (região

do Ouro Verde). Se creden-

ciaram 1.107 pessoas de

45 bairros com os objeti-

vos de priorizar obras e

serviços e eleger os conse-

lheiros para representar os

moradores da região no

Conselho do Orçamento

Participativo (COP).

Entre os dez temas pri-

orizados nas reuniões de

bairros, os moradores es-

colheram três, Pavimenta-

ção, com 976 votos, Habi-

tação, 958, e Saneamento,

947. Votos brancos totali-

zaram 21 e nulos 47.

As obras e serviços que

compõe esses temas po-

dem ser conferidos nesta

página (veja tabelas ao ldado).

Conselho. Inscreve-

ram-se para conselheiros

duas chapas. A chapa 1 foi

a vencedora com 539 votos

e indicou como titular Léa

de Oliveira Souza da Silva

e para suplência Neli de

Oliveira Rossi. Pela chapa 2

elegeram-se José Dilson

Rodrigues e João Vieira da

Silva, titular e suplente res-

pectivamente.

A agente da Coordena-

doria Especial da Participa-

ção Popular e do Orçamen-

to Participativo, Zilda San-

tesso, explica que a apura-

ção da eleição para o COP

é por proporcionalidade.

“Quem tem mais votos in-

dica mais conselheiros,

são quatro para as regiões

e dois para as temáticas,

divididos entre titulares e

suplentes.

No caso da AR 12, o re-

sultado possibilitou que as

duas chapas tivessem o

mesmo número de vagas

no COP, esta é uma forma

democrática que garante

pluralidade na participa-

ção”, enfatiza.

OP da AR 12 faz maior assembléia doOP da AR 12 faz maior assembléia doOP da AR 12 faz maior assembléia do
ano para priorizar obras e serviçosano para priorizar obras e serviçosano para priorizar obras e serviçosano para priorizar obras e serviços
Encontro reuniu
1.107 pessoas
de 45 bairros
que escolheram
entre 10 temas

Tema Demanda

Pavimentação Pavimentação dos bairros Chico Mendes e Zumbi dos Palmares
Pavimentação de todas as ruas do DIC 5 de Março e de todas as ruas do Carlos Mariguela
Pavimentação do bairro Vida Nova
Pavimentação da Rua 02 ( 250 m) – Núcleo Residencial São Francisco II
Pavimentação do Núcleo Residencial Parque União da Vitória

Habitação Continuidade do processo de Regularização Fundiária/ Reassentamento e Projeto Urbanístico
dos bairros Santo Antonio e Todescan
Continuidade do processo de regularização Fundiária do Chico Mendes e Zumbi dos Palmares
Continuidade do processo Reg. Fundiária no DIC 5 de Março; remoção de área de risco e
reassentamento do Carlos Mariguela
Regularização fundiária: remoção/reassentamento, obras de urbanização e título – Núcleo
Residencial Jossiara
Continuidade do processo de Reg. Fundiária – Parque Vista Alegre
Continuidade do processo de Reg. Fundiária: projeto urbanístico e complementação da ilumina
ção pública do bairro MAHFUZ
Continuidade do Processo de Regularização Fundiária: remoção /reassentamento, obras de
urbanização, rede de esgoto , guias e sarjetas – Eldorado dos Carajás
Regularização Fundiária - Loteamento Chácaras Santos Dumont
Regularização Fundiária: remoção /reassentamento- Vila Vitória I
Continuidade do processo de regularização Fundiária: reassentamento e instalação de rede de
energia elétrica – no Núcleo Residencial Philadélfia
Continuidade do processo de regularização fundiária no Vila Vitória II
Continuidade do processo de Regularização Fundiária – Núcleo Res. São Francisco II
Regularização Fundiária: Projeto Urbanístico, guias e sarjetas – Núcleo Residencial Novo DIC I
Regularização Fundiária: Projeto Urbanístico, guias e sarjetas _ Núcleo Residencial 10 de Março
Regularização Fundiária: Projeto Urbanístico, guias e sarjetas – Núcleo Residencial DIC Serra
Continuidade do Processo de Regularização Fundiária – Aruanã
Regularização Fundiária . Plano de urbanização específica – Núcleo Residencial Parque União da
Vitória

Saneamento básico Rede de água nos bairros Santo Antonio e Todescan
Rede coletora de esgoto e emissário – Eldorado dos Carajás
Rede de Esgoto- Loteamento Chácaras Santos Dumont.
Implantação de rede de água – Jd. Novo Planalto de Viracopos
Rede de esgoto – Vila Vitória I
Implantação de rede de água no N.R. Philadélfia
Implantação de Rede de esgoto no Vila Vitória II
Instalação de rede de água individual - Novo DIC I
Instalação de rede de água individual – Núcleo Residencial 10 de Março
Instalação de rede de água individual - Núcleo Residencial DIC Serra

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO OP 2002/2004

Ano Bairro Demanda Fase

2004 Pq. Vista Alegre Construção de centro de saúde Licitação

2004 Jd. Aruanã/Chico Mendes Pavimentação do Jardim Aruanã/Chico Mendes Execução

2004 Núcleo Resid. Jd. São Francisco II Rede de água Execução

2003 Região do Ouro Verde Desapropriação de área para o Hospital Ouro Verde Execução

2003 DIC V de Março Construção de Centro Profissionalizante Projeto

2003 Núcleo Res. Zumbi dos Palmares Rede de distribuição de água Concluído

2003 N. R. Vila Vitória Rede de distribuição de água Execução

2003 Chácara Pq. Aeroporto Rede de distribuição de água Execução

2002 Pq. Vista Alegre Pavimentação Licitação

2002 Região do Ouro Verde Construção do Laboratório Municipal de Patologia Clínica Concluído

e Centro de Diagnóstico por Imagem- Hospital Ouro Verde

2002 Pq Dom Pedro II (Educação) Reforma e ampliação - EMEF Elza Pelegrini Aguiar Concluído

2002 Jd Ademar de Barros Construção de CEMEI Jd. Ademar de Barros Concluído

2002 Jd Aeronave Construção de CEMEI Jd Aeronave Execução

2002 DIC I (Saúde) Reforma e ampliação Centro de Saúde Licitação

2002 Jd Cristina (Educação) Reforma de EMEI Jd Cristina Concluído

2002 Ademar de Barros (Saúde) Reforma e Ampliação do Centro de Saúde São Cristovão Licitação

2002 Vila Aeroporto(Educação) Reforma do CEMEI Manoel Alves da Silva Execução

2002 DIC II (Educação) Reforma no CEMEI Thermutis Araújo Machado Concluído

2002 Jd. Aeroporto Construção de base regional da Guarda Municipal Execução

2002 Jd. Shangai Pavimentação do Jd. Shangai Concluído

2002 Jd. Planalto de Viracopos Pavimentação do Jd. Planalto de Viracopos Execução

2002 Jd. S. Pedro de Viracopos Pavimentação - Jd. São Pedro de Viracopos Concluído

2002 N. Res. Pq. União da Vitória Rede coletora de esgoto Concluído

2002 Jd. Santa Letícia Rede coletora de esgoto Execução

2004 Habitação Demandas de habitação da AR 12 Execução
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LEI Nº 11988 DE 01 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E EMOLUMENTOS QUE

ESPECIFICA PARA PROJETOS E CONSTRUÇÕES INSERIDOS EM PROGRAMAS DE
MORADIAS POPULARES

A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei especifica isenções tributárias para empreendimentos habitacionais voltados às populações
de baixa renda, como meio de garantir a sua viabilidade e implantação pela desoneração dos encargos que
especifica.

Seção I - Das isenções para empreendimentos habitacionais de caráter social
Art. 2º - Para fins do que dispõe o art. 178 da Lei Orgânica de Campinas, ficam isentos do pagamento de
taxas e emolumentos – para exame, verificação e licença de execução de projetos e construções – os pedidos
relativos a Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (E.H.I.S.), regulados pela Lei Municipal nº
10.410, de 17 de janeiro de 2000, e demais programas habitacionais destinados a moradias populares, desde
que promovidos ou diretamente pelo setor público, ou por entidades sob controle acionário do Poder Público
ou por suas conveniadas.

Art. 3º - Os empreendimentos habitacionais e entidades que se enquadrem no artigo precedente ficam isentos
da incidência de Imposto sobre Serviços (ISSQN) e Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens
Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos (ITBI) desde a data do protocolo do pedido de aprovação do
empreendimento até a data da efetiva transferência dos bens para os moradores.

Seção II - Da Companhia de Habitação Popular de Campinas - Cohab-Campinas
Art. 4º - Fica a Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB CAMPINAS declarada órgão de
utilidade pública, gozando seus bens e serviços de isenção de tributos, de impostos, de taxas, de emolumentos
e de preços públicos.

Art. 5º - Ficam, também, isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – os
imóveis de propriedade da COHAB-CAMPINAS, inclusive as unidades compromissadas em venda aos
beneficiários finais de seus programas habitacionais.

Art. 6º - Ficam remitidos os créditos tributários, inscritos, ou não, na dívida ativa do Município, mesmo os já
em cobrança judicial, até a data da promulgação desta Lei, relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana – IPTU – incidente sobre imóveis de propriedade da Companhia de Habitação Popular de
Campinas – COHAB-CAMPINAS.

Seção III - Disposições finais
Art. 7º - As isenções previstas na Seção I não geram direito de repetição de taxas, emolumentos ou outros
valores regularmente pagos em momento anterior à publicação desta Lei.

Art. 8º - As isenções previstas nesta Lei estendem-se aos imóveis de propriedade de órgãos da administração
direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou de sociedades civis, sem fins lucrativos, quando exista
convênio com a Cohab-Campinas, ou com a Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB -, e desde que
destinados à implantação de projetos habitacionais de interesse social.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial, o artigo 36, da Lei nº 11.111, de 26 de dezembro de 2.001.

Campinas, 01 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/10/11592
autoria: Prefeitura Municipal de Campinas.

CONVOCAÇÃO
A presidenta do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas/CDPCNC,
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA as organizações não-governamentais do segmento do
movimento negro para a Assembléia Geral, a se realizar no dia 02 de junho, às 18h primeira chamada, e às
18h30 segunda chamada, na Estação Cultura, salão 02. PAUTA: Composição do Conselho.

JULIANA CRISTINA DE S. NICOMEDES
Presidenta

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
PROTOCOLADO n.º 10/17.853/2004 - INTERESSADO: S.M.C.E.T - Tomada de Preços nº 032/2004 -
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de construção civil - Fase I - do Centro Cultural
Barão Geraldo.
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que em virtude da paralisação dos
servidores municipais e a impossibilidade de acesso ao Paço Municipal nos dias 21 a 28 de maio de 2004, fica
designada para o dia 15/06/2004 às 14h30 a nova data para a sessão pública de entrega e abertura dos envelopes
da licitação em epígrafe. O Edital poderá ser consultado e adquirido até o dia 11/06/2004, avaliado em R$
250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para aquisição impressa, ou em CD RW (neste caso a licitante deverá trazer
um CD RW, ou seja um CD regravável para troca, no ato da retirada) na Secretaria de Administração, localizada
na Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 8:30 às 16:30 horas , ou através do site
www.campinas.sp.gov.br/sa, sem ônus. A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra ocorre-
rá até o último dia útil imediatamente anterior ao da sessão pública da abertura dos envelopes, devendo ser
agendada com os Arquitetos Emílio Carlos Machio Font e Teresa Cristina B. Mattos da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo, através dos telefones (0xx19) 3705-8049, 3705-8050 ou 3705-8039, por engenhei-
ro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A empresa deverá levar na visita, o Anexo
IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável. O valor da obra foi orçado pela
PMC em R$ 356.875,37. Prazo de execução de 120 dias corridos.

PROTOCOLADO n.º 13/0342/2002 - INTERESSADO: S.M.E. - Tomada de Preços nº 030/2004 -
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de reforma geral da EMEF CAIC “Professor
Zeferino Vaz”
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que em virtude da paralisação dos
servidores municipais e a impossibilidade de acesso ao Paço Municipal nos dias 21 a 28 de maio de 2004, fica
designada para o dia 09/06/2004 às 14h30 a nova data para a sessão pública de entrega e abertura dos envelopes
da licitação em epígrafe. O Edital, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), poderá ser consultado e adquirido até
o dia 07/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP),
no horário das 8:30 às 16:30 horas. A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra deverá ser
agendada com a Arquiteta Denise M. Moraes Barros da Secretaria Municipal de Educação, através do telefone
(0xx19) 3735-0485, por engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A visita
ocorrerá até o último dia útil imediatamente anterior á data estabelecida para a entrega dos envelopes. A empresa
deverá levar na visita, o Anexo IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável.
O valor da obra foi orçado pela PMC em R$ 697.051,08. Prazo de execução de 180 dias corridos.

PROTOCOLADO n.º 13/0103/1994 - INTERESSADO: Sociedade de Bairro do Jardim Fernanda -
Concorrência nº 020/2004 - OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação
asfáltica através de Plano Comunitário de Pavimentação de ruas do Jardim Fernanda.
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que em virtude da paralisação dos
servidores municipais e a impossibilidade de acesso ao Paço Municipal nos dias 21 a 28 de maio de 2004,
fica designada para o dia 21/06/2004 às 14h30 a nova data para a sessão pública de entrega e abertura dos
envelopes da licitação em epígrafe. O Edital poderá ser consultado e adquirido até o dia 16/06/2004, avaliado
em R$ 200,00 (duzentos reais) na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º andar,
Campinas (SP), no horário das 8:30 às 16:30 horas. A visita técnica para conhecimento das condições locais
da obra ocorrerá até o último dia útil imediatamente anterior ao da sessão pública da abertura dos envelopes,
devendo ser agendada com os Engenheiros Egberto Luiz P. Arruda Camargo e Euzeni Brunetti Costa da
Secretaria Municipal de Obras e Projetos, através dos telefones (0xx19) 3735-0130 ou 3735-0214, por enge-
nheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A empresa deverá levar na visita, o
Anexo V, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável. O valor da obra foi
orçado pela PMC em R$ 5.828.176,99. Prazo de execução de 1080 dias corridos.

PROTOCOLADO n.º 13/0347/2002 - INTERESSADO: S.M.E. - Tomada de Preços nº 028/2004 -
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de reforma geral da EMEF “Maria Luiza Pompeu
de Camargo”.
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que em virtude da paralisação dos
servidores municipais e a impossibilidade de acesso ao Paço Municipal nos dias 21 a 28 de maio de 2004, fica
designada para o dia 14/06/2004 às 14h30 a nova data para a sessão pública de entrega e abertura dos envelopes
da licitação em epígrafe. O Edital poderá ser consultado e adquirido até o dia 07/06/2004, avaliado em R$ 15,00
(quinze reais) na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no
horário das 8:30 às 16:30 horas. A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra ocorrerá até o
último dia útil imediatamente anterior ao da sessão pública da abertura dos envelopes, devendo ser agendada
com a Arquiteta Denise M. Moraes Barros da Secretaria Municipal de Educação, através do telefone (0xx19)
3735-0485, por engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A empresa deverá
levar na visita, o Anexo IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável. O valor
da obra foi orçado pela PMC em R$ 321.248,19. Prazo de execução de 180 dias corridos.

PROTOCOLADO n.º 13/0353/2002 - INTERESSADO: S.M.E. - Tomada de Preços nº 029/2004 -
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de reforma geral do CEMEI/EMEI “Professora
Hermínia Ricci”
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que em virtude da paralisação dos
servidores municipais e a impossibilidade de acesso ao Paço Municipal nos dias 21 a 28 de maio de 2004, fica
designada para o dia 16/06/2004 às 14h30 a nova data para a sessão pública de entrega e abertura dos envelopes
da licitação em epígrafe. O Edital, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), poderá ser consultado e adquirido até o
dia 14/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no
horário das 8:30 às 16:30 horas. A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra deverá ser
agendada com a Arquiteta Denise M. Moraes Barros da Secretaria Municipal de Educação, através do telefone
(0xx19) 3735-0485, por engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A visita
ocorrerá até o último dia útil imediatamente anterior á data estabelecida para a entrega dos envelopes. A empresa
deverá levar na visita, o Anexo IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável.
O valor da obra foi orçado pela PMC em R$ 238.158,59. Prazo de execução de 120 dias corridos.

Campinas, 31 de maio de 2004

A COMISSÃO

Puvlicado novamente por conter incorreções.
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrônico nº 010/2004 - Processo
Administrativo nº 04/10/19.844 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação (SME) - Objeto: Aquisição
de brinquedos pedagógicos - OBTENÇÃO DO EDITAL: a partir do dia 03/06/04 - RECEBIMENTO DAS
AMOSTRAS DOS LOTES 01 a 77: até às 15h00 do dia 16/06/04 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DOS LOTES 01 a 77: das 07h00 do dia 15/06/04 até às 17h00 do dia 16/06/04 - ABERTURA DAS
PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 77 a partir das 09h15 do dia 12/07/2004 - INÍCIO DA DISPUTA DE
PREÇOS DOS LOTES 01 a 16 a partir das 08h45 do dia 13/07/04 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS
DOS LOTES 17 a 32 a partir das 08h45 do dia 14/07/04 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS
LOTES 33 a 48 a partir das 08h45 do dia 15/07/04 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 49
a 64 a partir das 08h45 do dia 16/07/04 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 65 a 77 a partir
das 08h45 do dia 19/07/04 - Todas as fases referentes a este procedimento licitatório, serão realizadas
pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Informações (0XX19) 3735-0294.

Campinas, 01 de junho de 2.004

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Pregoeiro

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/
2004

Processo Administrativo: 04/10/16.152
Interessado: Secretaria Municipal de Gabinete e Governo (SMGG) – Departamento de Informatização.
Referência: Pregão Presencial nº 036/2004
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de interligação ponto a ponto para comunicação
de dados no Paço Municipal.
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por intermédio de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria SMA 006/03,
oferece esclarecimentos à questão levantada pela interessada TELEFÔNICA EMPRESAS S/A, após consulta
à área interessada, fazendo-o nos seguintes termos:
1) No item 9.8 “Qualificação econômica-financeiro”, subitem 9.8.1 é solicitado apresentação do Balanço
Patrimonial, na forma da lei, para comprovação da boa situação financeira da empresa. Quando se trata de
Sociedade Anônima a comprovação da sua saúde financeira se da através da apresentação do Balanço
Patrimonial devidamente registrado na JUCESP e publicado no Diário Oficial e outros jornais de grande
circulação. A publicação no Diário Oficial torna as informações ali constantes oficiais e eventuais diferenças
quando existentes, são passíveis de penalização na esfera cível e criminal. Logo a apresentação deste documento
é absolutamente suficiente para atender o item 9.8 subitem 9.8.1 do edital. Nosso entendimento está correto?
Resposta:  Sim, a apresentação da publicação do balanço patrimonial no Diário Oficial é suficiente para o
atendimento do item 9.8, subitem 9.8.1 do edital.

Campinas, 01 de junho de 2004

OSMAR LOPES JUNIOR
Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
Acham-se abertas na Prefeitura Municipal de Campinas as seguintes licitações:

- Concorrência nº 021/2004 - Processo Administrativo nº 04/10/20898 - Int.: SMS - Objeto: Registro de
Preços de medicamentos homeopáticos. Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 07/07/
2004 às 09h00. O Edital poderá ser consultado e retirado a partir do dia 04/06/2004, na Secretaria de
Administração, localizada a Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30 às 16h30, ou
através do site www.campinas.sp.gov.br/sa.

- Concorrência nº 022/2004 - Processo Administrativo nº 04/10/22493 - Int.: SMS - Objeto: Registro de
Preços de medicamentos de uso ginecológico e DST/AIDS para uso nas Unidades de Saúde. Encerramento
(entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 13/07/2004 às 09h00. O Edital poderá ser consultado e retirado
a partir do dia 07/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada a Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas
(SP), no horário das 08h30 às 16h30, ou através do site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 31 de maio de 2004

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

1º ADENDO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2004
Tomada de Preços nº 034/2004 – Processo Administrativo: 04/10/18145 - Int.: SMS - Objeto: Contratação
de empresa para execução das obras de construção do Centro de Saúde do Jardim Carlos Lourenço.
A PREFEITURA DE CAMPINAS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para
Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
procedeu à alterações no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária da licitação em epígrafe,
tendo sido substituídos.
Tendo em vista que tais substituições alteram a formulação das propostas, fica designado o dia 21/06/2004 às
09h00, a nova data de Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura.
As empresas que já adquiriram o Edital deverão retirar o ADENDO, o NOVO MEMORIAL DESCRITI-
VO e a NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA contendo as alterações no mesmo local onde retirou o
Edital. Os demais interessados poderão consultar o Edital e retirá-lo gratuitamente através do site
www.campinas.sp.gov.br/sa a partir do dia 02/06/04 até o dia 17/06/04, ou, poderão consultar e adquiri-lo,
mediante recolhimento da importância de R$60,00 (sessenta reais), na Secretaria de Administração, localiza-
da na Av. Anchieta nº 200 - 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30 às 16h.
Ficam mantidas todas as demais condições do Edital da Tomada de Preços 034/2004, no que não colidirem
com as deste Adendo.

Campinas, 31 de maio de 2.004

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Em 01 de junho de 2004
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Processo Administrativo nº 03/10/65.696  Interessado: Secretaria Municipal de Saúde  Assunto: Tomada
de Preços nº 005/04  Objeto: Contratação de 01 (uma) empresa para execução de obras de reforma e ampliação
do Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente protocolado, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal
nº 8.666/93, combinado com o art. 1º do Decreto Municipal nº 14.741/04, HOMOLOGO a Tomada de
Preços nº 005/04 referente à contratação de 01 (uma) empresa para execução de obras de reforma e ampliação
do Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão, com prazo máximo de execução de até 120 (cento e vinte) dias
corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Início do Serviço emitida pela Secretaria Municipal de
Saúde. ADJUDICO seu objeto à empresa CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS
LTDA., no valor global de R$273.965,67 (duzentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e sete centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Finanças para juntada do “Termo de Disponibilidade” de acordo com o art. 2º do
Decreto Municipal nº 14.629/04;
2 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal 14.741/04;
3 – à Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, para registro da
homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
4 - ao Departamento de Planejamento, Controle e Custos desta Secretaria para anotações;
5 - à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato e
6 - à Secretaria Municipal de Saúde para emissão da nota de empenho e demais providências.

MARIA TEREZA DOMINGUES
Secretária Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2004 - Protocolado nº 10/68.145/2003 - Interessado:
S.M.S.P. - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras específicas de engenharia, como parte da
construção de 03 (três) pontes sobre o Rio Capivari, localizadas, respectivamente, na Estrada Vicinal dos
Massucci (Ponte dos Massucci), Estrada Vicinal dos Gonçalves (Ponte dos Gonçalves) e no prolongamento
da Avenida Nelson Ferreira de Souza (Ponte do Jardim Florence/São José).
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - PMC, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações,
COMUNICA aos interessados que houve necessidade de alterações no Edital da licitação em epígrafe. Em
decorrência das alterações procedidas, contempladas em novo edital, avaliado em R$ 50,00 (cinqüenta reais),
para aquisição impressa, em CD RW (neste caso a licitante deverá trazer um CD RW, ou seja um CD regravável
para troca, no ato da retirada), e sem ônus para as empresas que já adquiriram, que estará disponível a partir
do dia 04/06/2004 até o dia 18/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º
andar, Campinas (SP), no horário das 8:30 às 16:30 horas, ou através do site www.campinas.sp.gov.br/sa,
sem ônus.
Assim, fica designada para o dia 23/06/2004 às 14:30 horas a data de encerramento (entrega dos envelopes)
e sessão pública para abertura da licitação sob referência, no mesmo local constante do preâmbulo do edital.
A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra ocorrerá no dia 21/06/2004, com saída às
09:00 horas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na rua São Carlos, nº 300, Vila Industrial, Campinas
- SP, de onde sairão acompanhados do Engº Silvio Itsuo Niiya e ou Engº Leonardo H. Marques de Castro, por
engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A empresa deverá levar na visita,
o Anexo IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável. O valor da obra foi
orçado pela PMC em R$ 848.161,92. Prazo de execução de 18 (dezoito) semanas.

REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2004 - Protocolado nº 10/68.147/2003 - Interessado:
S.M.S.P. - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras específicas de engenharia, como parte da
construção total de 03 (três) pontes sobre o Rio Atibaia.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - PMC, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações,
COMUNICA aos interessados que houve necessidade de alterações no Edital da licitação em epígrafe. Em
decorrência das alterações procedidas, contempladas em novo edital, avaliado em R$ 50,00 (cinqüenta reais),
para aquisição impressa, em CD RW (neste caso a licitante deverá trazer um CD RW, ou seja um CD regravável
para troca, no ato da retirada), e sem ônus para as empresas que já adquiriram, que estará disponível a partir
do dia 04/06/2004 até o dia 18/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º
andar, Campinas (SP), no horário das 8:30 às 16:30 horas, ou através do site www.campinas.sp.gov.br/sa,
sem ônus. Assim, fica designada para o dia 24/06/2004 às 14:30 horas a data de encerramento (entrega dos
envelopes) e sessão pública para abertura da licitação sob referência, no mesmo local constante do preâmbulo
do edital. A visita técnica para conhecimento das condições locais da obra ocorrerá no dia 22/06/2004, com
saída às 09:00 horas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na rua São Carlos, nº 300, Vila Industrial,
Campinas - SP, de onde sairão acompanhados do Engº Silvio Itsuo Niiya e ou Engº Leonardo H. Marques de
Castro, por engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado pela empresa proponente. A empresa deverá
levar na visita, o Anexo IV, devidamente preenchido, para que seja assinado pelo servidor responsável. O
valor da obra foi orçado pela PMC em R$ 535.543,50. Prazo de execução de 18 (dezoito) semanas.

Campinas, 01 de junho de 2004

A COMISSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Acham-se abertas na Prefeitura Municípal de Campinas as seguintes licitações:

Pregão Presencial nº 041/2004 - Processo Administrativo nº 04/10/19.927- Interessado: Secretaria
Municipal de Serviços Públicos (SMSP) – Departamento Técnico e Administrativo (DETEA). - Objeto
Registro de Preços de Cimento Portland CP II – 32, sacos de 50 Kg. Encerramento (entrega dos envelopes)
até 17/06/04 às 14 horas. Sessão de abertura: 17/06/04 a partir das 14 horas. O Edital poderá ser consultado
e adquirido a partir do dia 03/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta, nº 200, 6º
andar, Campinas (SP), no horário das 09h00 às 16h30min, mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00
(dez reais) ou, sem ônus, via internet no site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Pregão Presencial nº 042/2004 - Processo Administrativo nº 04/10/20.406- Interessado: Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo (SMCET) - Objeto Registro de Preço de locação, instalação e
operação de grupo gerador de energia elétrica. Encerramento (entrega dos envelopes) até 21/06/04 às 14
horas. Sessão de abertura: 21/06/04 a partir das 14 horas. O Edital poderá ser consultado e adquirido a partir
do dia 04/06/2004, na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas
(SP), no horário das 09h00 às 16h30min, mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem
ônus, via internet no site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 01 de junho de 2.004

OSMAR LOPES JUNIOR
Pregoeiro

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E CUSTOS - JUNHO/2004
Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 18 do Decreto Municipal
n.º 11.447 de 31/01/94, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s)
na(s) ata(s) abaixo discriminada(s),bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

Ata de Registro de Preços: 185/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - comprimido de ciprofloxacina - 500 mg – unidade / R$0,21 / peça

Ata de Registro de Preços: 186/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Cazi Química Farmacêutica Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - comprimido, drágea, capsula azitromicina 250 mg – unidade / R$3,50 / peça
18 - comprimido de ciprofloxacina - 500 mg - unidade - R$0,21
19 - comprimido, drágea, capsula itraconazol 100 mg - unidade - R$0,78
20 - comprimido, drágea, capsula fluconazol 100 mg - unidade - R$0,21
21 - shampoo p/ uso tópico cetoconazol 20 mg - frasco c/ 90 - 110 ml - R$5,55
22 - comprimido, drágea, capsula piridoxina 40 mg – unidade / R$0,20 / peça

Ata de Registro de Preços: 187/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Cirúrgica São José Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 -creme vaginal sulf. Neomicina + acetato clostebol - lote c/ 100 - / R$1.662,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 188/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
13 - creme vaginal de estrogenios conjugados 0,625 mg lote c/ 100 / R$862,00 / peça
14 - comprimido, dfrágea, capsula medroxiprogesterona 5 mg - lote c/ 100 - R$33,00
15 - comprimido noretindrona0,35 mg - cartela c/ 35 cps. - R$2,45
16 - comprimido, drágea, capsula ácido fólico 15 mg - unidade - R$0,37
17 - comprimido, drágea, capsula azitromicina 250 mg - unidade - R$3,50
18 - comprimido de ciprofloxacina - 500 mg - unidade - R$0,21
19 - comprimido, drágea, capsula itraconazol 100 mg - unidade - R$0,78
20 - comprimido, drágea, capsula fluconazol 100 mg – unidade / - R$0,21 / peça
21 - shampoo p/ uso tópico cetoconazol 20 mg - frasco c/ 90 - 110 ml / R$5,55 / peça

Ata de Registro de Preços: 189/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
16 - comprimido, drágea, capsula ácido fólico 15 mg – unidade / R$0,37 / peça

Ata de Registro de Preços: 190/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Interlab Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - solução tópica ácido metacresol-sulfonico 36% - lote c/ 100 / R$914,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 191/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Jansen – Cilag Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - comprimido, drágea, capsula loperamida 2 mg – unidade / R$0,06 / peça
10 - solução tópica ácido metacresol-sulfonico 36% - lote c/ 100 - R$914,00
11 - gel ginecológico metronidazol - lote c/ 100 - R$115,00
12 - comprimido, drágea, capsula estrogenos conjug.0,625 mg - lt c/ 100 - R$21,00
13 - creme vaginal de estrogenios conjugados 0,625 mg lote c/ 100 - R$862,00
14 - comprimido, dfrágea, capsula medroxiprogesterona 5 mg - lote c/ 100 - R$33,00
15 - comprimido noretindrona0,35 mg - cartela c/ 35 cps. - / R$2,45 / peça

Ata de Registro de Preços: 192/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Nature’s Plus Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
19 - comprimido, drágea, capsula itraconazol 100 mg – unidade / R$0,78 / peça
20 - comprimido, drágea, capsula fluconazol 100 mg - unidade - R$0,21
21 - shampoo p/ uso tópico cetoconazol 20 mg - frasco c/ 90 - 110 ml - R$5,55
22 - comprimido, drágea, capsula piridoxina 40 mg - unidade - R$0,20
23 - solução injetável enantato noretisterona 50 mg + val. Estradiol 5 mg em 1 ml de solução oleosa - cancelado
24 - pilula perimenopausa valerato estradiol + levonorg. - 21 drágeas - cancelado
25 - solução injetável acetato medroxiprogesterona lote c/ 100 / - R$720,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 193/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - comprimido, drágea, capsula espiramicina 500 mg – unidade / R$1,60 / peça

Ata de Registro de Preços: 194/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Pharlab Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - comprimido, drágea, capsula aciclovir 200 mg – unidade / R$0,16 / peça
4 - comprimido, drágea, capsula pirimetamina 25 mg - unidade - cancelado
5 - comprimido levonorgestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,03 mg - cartela c/21 - R$0,67
6 - creme vaginal nistatina 25.000 ug/i - lote c/ 100 - R$137,00
7 - creme vaginal sulf. Neomicina + acetato clostebol - lote c/ 100 - R$1.662,90
8 - comprimido, drágea, capsula espiramicina 500 mg - unidade - R$1,60
9 - comprimido, drágea, capsula loperamida 2 mg - unidade - R$0,06
10 - solução tópica ácido metacresol-sulfonico 36% - lote c/ 100 - R$914,00
11 - gel ginecológico metronidazol - lote c/ 100 - R$115,00
12 - comprimido, drágea, capsula estrogenos conjug.0,625 mg - lt c/ 100 - R$21,00
13 - creme vaginal de estrogenios conjugados 0,625 mg lote c/ 100 - R$862,00
14 - comprimido, dfrágea, capsula medroxiprogesterona 5 mg - lote c/ 100 - R$33,00
15 - comprimido noretindrona0,35 mg - cartela c/ 35 cps. - R$2,45
16 - comprimido, drágea, capsula ácido fólico 15 mg - unidade - R$0,37
17 - comprimido, drágea, capsula azitromicina 250 mg - unidade - R$3,50
18 - comprimido de ciprofloxacina - 500 mg - unidade - R$0,21
19 - comprimido, drágea, capsula itraconazol 100 mg - unidade - R$0,78
20 - comprimido, drágea, capsula fluconazol 100 mg - unidade - R$0,21
21 - shampoo p/ uso tópico cetoconazol 20 mg - frasco c/ 90 - 110 ml - R$5,55
22 - comprimido, drágea, capsula piridoxina 40 mg - unidade - R$0,20
23 - solução injetável enantato noretisterona 50 mg + val. Estradiol 5 mg em 1 ml de solução oleosa - cancelado
24 - pilula perimenopausa valerato estradiol + levonorg. - 21 drágeas - cancelado
25 - solução injetável acetato medroxiprogesterona lote c/ 100 - R$720,00
26 - comprimido, drágea, capsula claritromicina 500 mg / R$1,85 / peça

Ata de Registro de Preços: 195/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Pharmacia Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - comprimido, dfrágea, capsula medroxiprogesterona 5 mg - lote c/ 100 / R$33,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 196/2003
Concorrência n.º: 004/2003
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Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - gel ginecológico metronidazol - lote c/ 100 / R$115,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 197/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Laboratório Teuto Brasileiro Ltda.
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - comprimido, drágea, capsula clindamicina 300 mg – unidade / R$0,59 / peça
3 - comprimido, drágea, capsula aciclovir 200 mg - unidade - R$0,16
4 - comprimido, drágea, capsula pirimetamina 25 mg - unidade - cancelado
5 - comprimido levonorgestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,03 mg - cartela c/21 - R$0,67
6 - creme vaginal nistatina 25.000 ug/i - lote c/ 100 / R$137,00 / peça
7 - creme vaginal sulf. Neomicina + acetato clostebol - lote c/ 100 - R$1.662,90
8 - comprimido, drágea, capsula espiramicina 500 mg - unidade - R$1,60
9 - comprimido, drágea, capsula loperamida 2 mg - unidade - R$0,06
10 - solução tópica ácido metacresol-sulfonico 36% - lote c/ 100 - R$914,00
11 - gel ginecológico metronidazol - lote c/ 100 - R$115,00
12 - comprimido, drágea, capsula estrogenos conjug.0,625 mg - lt c/ 100 / R$21,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 198/2003
Concorrência n.º: 004/2003
Protocolo n.º: 10/19627/2002
Objeto: Registro de Preços de medicamentos para uso em Ginecologia e DST / AIDS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:União Química Farmacêutica Nacional S/A
Vigência da Ata: 09/06/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - comprimido etinilestradiol 0,05 mg e levonorgestrel 0,25 mg - cartela c/ 21 compromidos / R$1,19 / peça
2 - comprimido, drágea, capsula clindamicina 300 mg - unidade - R$0,59
3 - comprimido, drágea, capsula aciclovir 200 mg - unidade - R$0,16
4 - comprimido, drágea, capsula pirimetamina 25 mg - unidade - cancelado
5 - comprimido levonorgestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,03 mg - cartela c/21 / R$0,67 / peça

Ata de Registro de Preços: 209/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Aglon Comércio Representações Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 / R$63,98 / peça
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 - R$1,94
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 - R$11,20
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 - R$6,97
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 / R$154,30 / peça
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 / R$187,40 / peça

Ata de Registro de Preços: 210/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Químico Farmacêutico
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - comprimido/drágea/capsula sulfametoxazol + trimetoprima - lote c/ 100 / R$4,99 / peça
6 - comprimido permanganato potássio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
7 - comprimido/drágea/capsula de ofloxacina - unidade - R$1,50
8 - comprimido/drágea/capsula metronidazol 250 mg - lote c/ 100 - R$2,87
9 - comprimido/drágea/capsula prednisona 5 mg - lote c/ 100 - R$2,59
10 - comprimido/drágea/capsula dipirona 500 mg - lote c/ 100 - R$4,00
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 - R$17,00
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 - R$63,98
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 - R$1,94
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 - R$11,20
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 - R$6,97
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 / R$22,73 / peça
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 - R$187,40
40 - comprimido/drágea/cápsula diclofenaco sódico 50 mg lote c/ 100 - R$1,68
41 - solução injetável cefalotina - frasco c/ 1 gr. - R$2,36
42 - solução oral paracetamol 20 mg/ml - lote c/ 100 - R$45,00
43 - comprimido/drágea/capsula alopurinol 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
44 - solução injetável amicacina 250 mg - ampola - R$0,65
45 - solução injetável cefazolina - 1 grama / R$1,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 211/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - comprimido ácido acetilsalicilico 500 mg - lote c/ 100 comp. / R$3,30 / peça
3 - comprimido/drágea/capsula mebendazol 100 mg - lote c/ 100 - R$3,00
4 - comprimido/drágea/capsula prednisona 20 mg - lote c/ 100 - R$6,97
5 - comprimido/drágea/capsula sulfametoxazol + trimetoprima - lote c/ 100 - R$4,99
6 - comprimido permanganato potássio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
7 - comprimido/drágea/capsula de ofloxacina - unidade - R$1,50

8 - comprimido/drágea/capsula metronidazol 250 mg - lote c/ 100 - R$2,87
9 - comprimido/drágea/capsula prednisona 5 mg - lote c/ 100 - R$2,59
10 - comprimido/drágea/capsula dipirona 500 mg - lote c/ 100 - R$4,00
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 - R$17,00
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 - R$63,98
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 - R$1,94
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 - R$11,20
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 - R$6,97
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 - R$187,40
40 - comprimido/drágea/cápsula diclofenaco sódico 50 mg lote c/ 100 / R$1,68 / peça

Ata de Registro de Preços: 212/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cazi Química Farmacêutica Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - comprimido/drágea/capsula de ofloxacina – unidade / R$1,50 / peça
8 - comprimido/drágea/capsula metronidazol 250 mg - lote c/ 100 - R$2,87
9 - comprimido/drágea/capsula prednisona 5 mg - lote c/ 100 - R$2,59
10 - comprimido/drágea/capsula dipirona 500 mg - lote c/ 100 - R$4,00
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 - R$17,00
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 - R$63,98
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 - R$1,94
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 - R$11,20
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 - R$6,97
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 / R$450,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 213/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Halex Istar – Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
44 - solução injetável amicacina 250 mg – ampola / R$0,65 / peça

Ata de Registro de Preços: 214/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas / R$27,00 / peça
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 / R$69,70 / peça
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 - R$187,40
40 - comprimido/drágea/cápsula diclofenaco sódico 50 mg lote c/ 100 - R$1,68
41 - solução injetável cefalotina - frasco c/ 1 gr. - R$2,36
42 - solução oral paracetamol 20 mg/ml - lote c/ 100 / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 215/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Interlab Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 / R$17,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 216/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - comprimido/drágea/capsula prednisona 20 mg - lote c/ 100 / R$6,97 / peça
5 - comprimido/drágea/capsula sulfametoxazol + trimetoprima - lote c/ 100 - R$4,99
6 - comprimido permanganato potássio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
7 - comprimido/drágea/capsula de ofloxacina - unidade - R$1,50
8 - comprimido/drágea/capsula metronidazol 250 mg - lote c/ 100 / R$2,87 / peça
9 - comprimido/drágea/capsula prednisona 5 mg - lote c/ 100 / R$2,59 / peça
10 - comprimido/drágea/capsula dipirona 500 mg - lote c/ 100 - R$4,00
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 - R$17,00
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 - R$63,98
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 / R$1,94 / peça
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 - R$11,20
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 / R$6,97 / peça
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
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18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 / - R$14,96 / peça
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 / R$45,99 / peça
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - / R$82,94 / peça
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 / R$65,96 / peça
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 / R$286,98 / peça
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 / R$78,99 / peça
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 / R$192,98 / peça
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 / R$67,88 / peça
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 - R$187,40
40 - comprimido/drágea/cápsula diclofenaco sódico 50 mg lote c/ 100 - R$1,68
41 - solução injetável cefalotina - frasco c/ 1 gr. - R$2,36
42 - solução oral paracetamol 20 mg/ml - lote c/ 100 - R$45,00
43 - comprimido/drágea/capsula alopurinol 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
44 - solução injetável amicacina 250 mg - ampola - R$0,65
45 - solução injetável cefazolina - 1 grama - R$1,98
46 - comprimido/drágea/capsula paracetamol 500 mg - lote c/ 100 ml / R$2,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 217/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
47 - comprimido/drágea/capsula tetraciclina 500 mg lt c/ 100 / R$6,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 218/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Teuto Brasileiro S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - comprimido/drágea/capsula mebendazol 100 mg - lote c/ 100 / R$3,00 / peça
4 - comprimido/drágea/capsula prednisona 20 mg - lote c/ 100 - R$6,97
5 - comprimido/drágea/capsula sulfametoxazol + trimetoprima - lote c/ 100 - R$4,99
6 - comprimido permanganato potássio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
7 - comprimido/drágea/capsula de ofloxacina - unidade - R$1,50
8 - comprimido/drágea/capsula metronidazol 250 mg - lote c/ 100 - R$2,87
9 - comprimido/drágea/capsula prednisona 5 mg - lote c/ 100 - R$2,59
10 - comprimido/drágea/capsula dipirona 500 mg - lote c/ 100 - R$4,00
11 - comprimido/drágea/capsula nitrofurantoina 100 mg - lote c/ 100 - R$17,00
12 - comprimido/drágea/capsula tiabendazol 500 mg - lote c/ 100 - R$63,98
13 - comprimido/drágea/capsula sulfadiazina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
14 - comprimido/drágea/capsula dexclorfeniramina 2 mg - lote c/ 100 - R$1,94
15 - comprimido/drágea/capsula cetoconazol 200 mg - lote c/ 100 / R$11,20 / peça
16 - comprimido/drágea/capsula cloranfenicol 250 mg - lote c/ 100 - R$6,97
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 - R$36,00
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 / R$81,74 / peça
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 / R$68,92 / peça
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 / R$101,34 / peça
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 / R$160,46 / peça
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 - R$97,00
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 / R$129,00 / peça

Ata de Registro de Preços:219/2003
Concorrência n.º: 046/2002
Protocolo n.º: 10/14293/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos analgésicos, antibióticos, antinflamatórios e outros, para abastecer as unidades de saúde.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - comprimido/drágea/capsula tinidazol 500 mg - lote c/ 100 / R$36,00 / peça
18 - comprimido/drágea/capsula amoxilina 500 mg - lote c/ 100 - R$14,96
19 - solução injetável penicilina g benzatina 600 000 ui - lote c/ 100 - R$81,74
20 - solução injetável penicilina g benzatina 1.200 000 ui - lote c/ 100 - cancelado
21 - solução injetável penicilina g proc+potass+crist 400.000 ui - lote c/ 100 - R$68,92
22 - solução oral dipirona 500 mg/ml lote c/ 100 - R$45,99
23 - solução oral/xarope/suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 - R$101,34
24 - solução injetável gentamicina 80 mg - lote c/ 100 ampolas - R$27,00
25 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 - R$154,30
26 - solução oral/xarope/suspensão tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$160,46
27 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120 ml - R$82,94
28 - solução oral/xarope/suspensão mebendazol 20 mg / ml - lote c/ 100 - R$65,96
29 - solução oral/xarope/suspensão nistatina 100.000ui ml - lote c/ 100 - R$286,98
30 - solução oral/xarope/suspensão sulfametraxazol+trimetropima - lote c/ 100 - R$78,99
31 - comprimido/drágea/capsula de cefalexina 500 mg lote c/ 100 - R$22,73
32 - solução oral/xarope/suspensão cefalexina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$192,98
33 - solução óxido de zinco + vit. A + vit. D - lote c/ 100 - cancelado
34 - creme de dexametasona 0,1 % - lote c/ 100 - R$69,70
35 - pomada neomicina 5 mg + bacitracina 250ui/g - lote c/ 100 - R$67,88
36 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 - R$450,00
37 - creme clotrimazol 0,1% - lote c/ 100 / R$97,00 / peça
38 - suspensão oral amoxacilina 250 mg/ml - lote c/ 100 - R$129,00
39 - colírio cloranfenicol 0,04% 5 a 10 ml - lote c/ 100 - R$187,40
40 - comprimido/drágea/cápsula diclofenaco sódico 50 mg lote c/ 100 - R$1,68
41 - solução injetável cefalotina - frasco c/ 1 gr. /R$2,36

Ata de Registro de Preços: 220/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
33 - solução injetável palmitato pipotiazina 25 mg / R$888,20 / peça

Ata de Registro de Preços: 221/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
20 - solução oral ácido valproico/depropilacetico frasco c/ 100 / R$3,65 / peça

Ata de Registro de Preços: 222/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16

Detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - comprimido diazepan 10 mg - lote c/ 100 /R$1,60 / peça
2 - comprimido/drágea/capsula fenitoina 100 mg - lote c/ 100 / R$2,60 / peça
3 - comprimido/drágea/capsula fenobarbital 100 mg - lote c/ 100 / R$2,60 / peça
4 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 1 mg - lote c/ 100 - R$1,00
5 - comprimido/drágea/capsula prometazina 25 mg - lote c/ 100 / R$7,90 / peça
6 - comprimido/drágea/capsula amitriptilina 25 mg - lote c/ 100 - R$2,70
7 - comprimido/drágea/capsula carbamazepina 200 mg - lote c/ 100 - R$4,70
8 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 25 mg - lote c/ 100 / R$8,80 / peça
9 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 100 mg lt c/ 100 - R$6,90
10 - comprimido/drágea/capsula imipramina 25 mg - lote c/ 100 / R$4,50 / peça
11 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 5 mg - lote c/ 100 - R$2,00
12 - comprimido/drágea/capsula levomepromazina 25 mg - lote c/ 100 / R$14,20 / peça
13 - comprimido/drágea/capsula carbonato de litio 300 mg - lote c/ 100 / R$9,50 / peça
14 - comprimido/drágea/capsula biperideno 2 mg - lote c/ 100 / R$6,90 / peça
15 - comprimido/drágea/capsula levamepromazina 100 mg - lote c/ 100 / R$3,38 / peça
16 - solução oral fenobarbital 4% 20 ml - lote c/ 100 / R$91,20 / peça
17 - solução oral haloperidol 0,2 % 20 ml - lote c/ 100 / R$87,90 / peça
18 - solução oral clorpromazina 4% - lote c/ 100 / R$227,00 / peça
19 - solução oral/xarope/suspensão carbamazepina 2% - lote c/ 100 - R$349,00
20 - solução oral ácido valproico/depropilacetico frasco c/ 100 - R$3,65
21 - solução injetável biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml - lote c/ 100 / R$89,50 / peça
22 - solução oral periciazina 4% - lote c/ 100 - cancelado
23 - solução oral levomepromazina 4% - lote c/ 100 / R$341,00 / peça
24 - comprimido/drágea/capsula nortriptilina 25 mg - lote c/ 100 - R$47,00
25 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$35,00
26 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 10 mg - lote c/ 100 - R$23,00
27 - comprimido/drágea/capsula tioridazina 50 mg - lote c/ 100 - R$36,30
28 - solução injetável haloperidol decanoato amp. C/ 1ml lote c/ 100 / R$309,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 223/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: EMS Indústria Farmacêutica Ltda
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
25 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 25 mg - lote c/ 100 / R$35,00 / peça
26 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 10 mg - lote c/ 100 / R$23,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 224/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Interlab Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - comprimido/drágea/capsula nortriptilina 25 mg - lote c/ 100 / R$47,00 / peça
25 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$35,00
26 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 10 mg - lote c/ 100 - R$23,00
27 - comprimido/drágea/capsula tioridazina 50 mg - lote c/ 100 / R$36,30 / peça

Ata de Registro de Preços: 225/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Medley S/A Indústria Farmacêutica
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 1 mg - lote c/ 100 / R$1,00 / peça
5 - comprimido/drágea/capsula prometazina 25 mg - lote c/ 100 - R$7,90
6 - comprimido/drágea/capsula amitriptilina 25 mg - lote c/ 100 - R$2,70
7 - comprimido/drágea/capsula carbamazepina 200 mg - lote c/ 100 - R$4,70
8 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 25 mg - lote c/ 100 - R$8,80
9 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 100 mg lt c/ 100 - R$6,90
10 - comprimido/drágea/capsula imipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$4,50
11 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 5 mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 226/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Neo Químioca Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - comprimido/drágea/capsula amitriptilina 25 mg - lote c/ 100 / - R$2,70 / peça
7 - comprimido/drágea/capsula carbamazepina 200 mg - lote c/ 100 / R$4,70 / peça
8 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 25 mg - lote c/ 100 - R$8,80
9 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 100 mg lt c/ 100 - R$6,90
10 - comprimido/drágea/capsula imipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$4,50
11 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 5 mg - lote c/ 100 - R$2,00
12 - comprimido/drágea/capsula levomepromazina 25 mg - lote c/ 100 - R$14,20
13 - comprimido/drágea/capsula carbonato de litio 300 mg - lote c/ 100 - R$9,50
14 - comprimido/drágea/capsula biperideno 2 mg - lote c/ 100 - R$6,90
15 - comprimido/drágea/capsula levamepromazina 100 mg - lote c/ 100 - R$3,38
16 - solução oral fenobarbital 4% 20 ml - lote c/ 100 - R$91,20
17 - solução oral haloperidol 0,2 % 20 ml - lote c/ 100 - R$87,90
18 - solução oral clorpromazina 4% - lote c/ 100 - R$227,00
19 - solução oral/xarope/suspensão carbamazepina 2% - lote c/ 100 - R$349,00
20 - solução oral ácido valproico/depropilacetico frasco c/ 100 - R$3,65
21 - solução injetável biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml - lote c/ 100 - R$89,50
22 - solução oral periciazina 4% - lote c/ 100 - cancelado
23 - solução oral levomepromazina 4% - lote c/ 100 - R$341,00
24 - comprimido/drágea/capsula nortriptilina 25 mg - lote c/ 100 - R$47,00
25 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$35,00
26 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 10 mg - lote c/ 100 - R$23,00
27 - comprimido/drágea/capsula tioridazina 50 mg - lote c/ 100 - R$36,30
28 - solução injetável haloperidol decanoato amp. C/ 1ml lote c/ 100 - R$309,00
29 - comprimido/drágea/capsula clonazepam 0,5 mg - lote c/ 100 - R$10,00
30 - solução oral clonazepam - 20 ml - frasco - R$4,79
31 - comprimido/drágea/capsula fluoxetina 20 mg - cx. C/ 100 / R$8,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 227/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: P.H. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
32 - comprimido/drágea/capsula lamotrigina 50 mg – unidade / R$1,70 / peça

Ata de Registro de Preços: 228/2003
Concorrência n.º: 005/2003
Protocolo n.º: 10/19628/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso em saúde mental e neurologia
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - comprimido/drágea/capsula clorpromazina 100 mg lt c/ 100 / R$6,90 / peça
10 - comprimido/drágea/capsula imipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$4,50
11 - comprimido/drágea/capsula haloperidol 5 mg - lote c/ 100 - R$2,00
12 - comprimido/drágea/capsula levomepromazina 25 mg - lote c/ 100 - R$14,20
13 - comprimido/drágea/capsula carbonato de litio 300 mg - lote c/ 100 - R$9,50
14 - comprimido/drágea/capsula biperideno 2 mg - lote c/ 100 - R$6,90
15 - comprimido/drágea/capsula levamepromazina 100 mg - lote c/ 100 - R$3,38
16 - solução oral fenobarbital 4% 20 ml - lote c/ 100 - R$91,20
17 - solução oral haloperidol 0,2 % 20 ml - lote c/ 100 - R$87,90
18 - solução oral clorpromazina 4% - lote c/ 100 - R$227,00
19 - solução oral/xarope/suspensão carbamazepina 2% - lote c/ 100 / R$349,00 / peça
20 - solução oral ácido valproico/depropilacetico frasco c/ 100 - R$3,65
21 - solução injetável biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml - lote c/ 100 - R$89,50
22 - solução oral periciazina 4% - lote c/ 100 - cancelado
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23 - solução oral levomepromazina 4% - lote c/ 100 - R$341,00
24 - comprimido/drágea/capsula nortriptilina 25 mg - lote c/ 100 - R$47,00
25 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 25 mg - lote c/ 100 - R$35,00
26 - comprimido/drágea/capsula clomipramina 10 mg - lote c/ 100 - R$23,00
27 - comprimido/drágea/capsula tioridazina 50 mg - lote c/ 100 - R$36,30
28 - solução injetável haloperidol decanoato amp. C/ 1ml lote c/ 100 - R$309,00
29 - comprimido/drágea/capsula clonazepam 0,5 mg - lote c/ 100 / R$10,00 / peça
30 - solução oral clonazepam - 20 ml – frasco / R$4,79 / peça
31 - comprimido/drágea/capsula fluoxetina 20 mg - cx. C/ 100 - R$8,90
32 - comprimido/drágea/capsula lamotrigina 50 mg - unidade - R$1,70
33 - solução injetável palmitato pipotiazina 25 mg - R$888,20
34 - comprimido/drágea/capsula metilfenidato 10 mg - unidade - cancelado
35 - comprimido/drágea/capsula de ácido valpróico 500 mg - cancelado
36 - capsula gelatinosa - ácido valpróico 250 mg - cancelado
37 - comprimido/drágea/capsula clonazepan 2 mg - lote c/ 100 / R$12,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 229/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
42 - comprimido/drágea/capsula tiamina 300 mg - lote c/ 100 / R$37,00 / peça

Ata de Registro de Preços:230/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
35 - comprimido/drágea captopril 25 mg - lote c/ 100 / R$1,89 / peça

Ata de Registro de Preços: 231/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Biobrás S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
31 - solução injetável insulina regular mista 100 ui - lote c/ 100 / R$1.380,00 / peça
32 - solução injetável insulina regular mista 100 ui/ ml- lote c/ 100 / R$1.380,00 / peça
33 - comprimido/drágea/capsula metildopa 250 mg - lote c/ 100 - R$14,90
34 - capsula gel nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$9,00
35 - comprimido/drágea captopril 25 mg - lote c/ 100 - R$1,89
36 - comprimido metformina 850 mg. - lote c/ 100. - R$5,60
37 - solução injetável insulina 100 u/ml - lote c/ 100 / R$1.600,00 / peça
38 - comprimido/drágea/capsula alopurinol 100 mg - lote c/ 100 - R$5,00
39 - comprimido/drágea/capsula metimazol 5 mg - lote c/ 100 - cancelado
40 - comprimido/drágea/capsula l-tiroxina 0,1 mg - lote c/ 100 - R$8,90
41 - comprimido/drágea/capsula terbutalina 2,5 mg - lote c/ 100 - cancelado
42 - comprimido/drágea/capsula tiamina 300 mg - lote c/ 100 - R$37,00
43 - solução injetável insulina regular humana lote c/ 100 / R$1.600,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 232/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cazi Química Farmacêutica Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 / R$10,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 233/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cirúrgica São José Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
44 - comprimido/drágea/capsula hidroclorotiazida 25 mg / R$2,21 / peça

Ata de Registro de Preços: 234/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Ducto Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - comprimido/drágea/capsula digoxina 0,25 mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 235/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - comprimido/drágea/capsula aminofilina 100 mg - lote c/ 100 / R$1,68 / peça
2 - comprimido/drágea/capsula amiodarona 200 mg - lote c/ 100 - R$13,90
3 - comprimido/drágea/capsula cimetidina 200 mg - lote c/ 100 - R$2,70
4 - comprimido/drágea/capsula digoxina 0,25 mg - lote c/ 100 - R$2,00
5 - comprimido/drágea/capsula furosemida 40 mg - lote c/ 100 - R$1,80
6 - comprimido/drágea/capsula hidroclorotiazida 50 mg - lote c/ 100 - R$1,20
7 - comprimido/drágea/capsula isossorbida subling. 5 mg - lote c/ 100 - R$3,00
8 - comprimido/drágea/capsula isossorbida 10 mg - lote c/ 100 - R$2,69
9 - comprimido/drágea/capsula metildopa 500 mg - lote c/ 100 - R$21,00
10 - comprimido/drágea/capsula metoclopramida 10 mg - lote c/ 100 / R$1,90 / peça
11 - comprimido/drágea/capsula propanolol 40 mg - lote c/ 100 - R$1,40
12 - comprimido/drágea/capsula sulfato ferroso 40 mg - lote c/ 100 - R$1,69
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 - R$4,00
14 - comprimido/drágea/capsula clorpropramida 250 mg - lote c/ 100 - R$3,00
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 - R$10,00
16 - comprimido/drágea/capsula hioscina 10 mg - lote c/ 100 / R$8,25 / peça
17 - comprimido/drágea/capsula ácido fólico 5 mg - lote c/ 100 / R$1,90 / peça
18 - comprimido/drágea/capsula verapamil 80 mg - lote c/ 100 - R$5,70
19 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 20 mg - lote c/ 100 - R$2,00
20 - comprimido/drágea/capsula glibenclamida 5 mg - lote c/ 100 - R$1,00
21 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$1,00
22 - solução oral/xarope cloreto potassio 6% - lote c/ 100 - R$106,00
23 - solução oral polivitaminico 20 a 30 ml - lote c/ 100 / R$88,00 / peça
24 - solução oral sulfato ferroso 25 mg 15 a 30 ml lote c/ 100 / R$43,80 / peça
25 - solução oral/xarope/suspensão salbutamol 0,04% - lote c/ 100 / R$83,00 / peça
26 - solução oral/xarope/suspensão metoclopromida 0,4% - lote c/ 100 / R$25,70 / peça
27 - suspensão hidroxido aluminio 6,2% -frasco - lote c/ 100 / R$98,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 236/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Interlab Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
40 - comprimido/drágea/capsula l-tiroxina 0,1 mg - lote c/ 100 / R$8,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 2372003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico

30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Mantiqueira Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 / R$4,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 238/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - comprimido/drágea/capsula amiodarona 200 mg - lote c/ 100 / R$13,90 / peça
3 - comprimido/drágea/capsula cimetidina 200 mg - lote c/ 100 / R$2,70 / peça
4 - comprimido/drágea/capsula digoxina 0,25 mg - lote c/ 100 - R$2,00
5 - comprimido/drágea/capsula furosemida 40 mg - lote c/ 100 / R$1,80 / peça
6 - comprimido/drágea/capsula hidroclorotiazida 50 mg - lote c/ 100 / R$1,20 / peça
7 - comprimido/drágea/capsula isossorbida subling. 5 mg - lote c/ 100 - R$3,00
8 - comprimido/drágea/capsula isossorbida 10 mg - lote c/ 100 - R$2,69
9 - comprimido/drágea/capsula metildopa 500 mg - lote c/ 100 / R$21,00 / peça
10 - comprimido/drágea/capsula metoclopramida 10 mg - lote c/ 100 - R$1,90
11 - comprimido/drágea/capsula propanolol 40 mg - lote c/ 100 / R$1,40 / peça
12 - comprimido/drágea/capsula sulfato ferroso 40 mg - lote c/ 100 - R$1,69
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 - R$4,00
14 - comprimido/drágea/capsula clorpropramida 250 mg - lote c/ 100 / R$3,00 / peça
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 - R$10,00
16 - comprimido/drágea/capsula hioscina 10 mg - lote c/ 100 - R$8,25
17 - comprimido/drágea/capsula ácido fólico 5 mg - lote c/ 100 - R$1,90
18 - comprimido/drágea/capsula verapamil 80 mg - lote c/ 100 / R$5,70 / peça
19 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 20 mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
20 - comprimido/drágea/capsula glibenclamida 5 mg - lote c/ 100 / R$1,00 / peça
21 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 10 mg - lote c/ 100 / R$1,00 / peça
22 - solução oral/xarope cloreto potassio 6% - lote c/ 100 - R$106,00
23 - solução oral polivitaminico 20 a 30 ml - lote c/ 100 - R$88,00
24 - solução oral sulfato ferroso 25 mg 15 a 30 ml lote c/ 100 - R$43,80
25 - solução oral/xarope/suspensão salbutamol 0,04% - lote c/ 100 - R$83,00
26 - solução oral/xarope/suspensão metoclopromida 0,4% - lote c/ 100 - R$25,70
27 - suspensão hidroxido aluminio 6,2% -frasco - lote c/ 100 - R$98,00
28 - sais p/ reidratação oral envelope - lote c/ 100 - R$45,00
29 - solução oral aminofilina frasco c/ 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
30 - solução oral digoxina frasco 0,5 mg/ml - lote c/ 100 - cancelado
31 - solução injetável insulina regular mista 100 ui - lote c/ 100 - R$1.380,00
32 - solução injetável insulina regular mista 100 ui/ ml- lote c/ 100 - R$1.380,00
33 - comprimido/drágea/capsula metildopa 250 mg - lote c/ 100 - R$14,90
34 - capsula gel nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$9,00
35 - comprimido/drágea captopril 25 mg - lote c/ 100 - R$1,89
36 - comprimido metformina 850 mg. - lote c/ 100. / R$5,60 / peça

Ata de Registro de Preços: 239/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - comprimido/drágea/capsula sulfato ferroso 40 mg - lote c/ 100 / R$1,69 / peça
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 - R$4,00
14 - comprimido/drágea/capsula clorpropramida 250 mg - lote c/ 100 - R$3,00
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 - R$10,00
16 - comprimido/drágea/capsula hioscina 10 mg - lote c/ 100 - R$8,25
17 - comprimido/drágea/capsula ácido fólico 5 mg - lote c/ 100 - R$1,90
18 - comprimido/drágea/capsula verapamil 80 mg - lote c/ 100 - R$5,70
19 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 20 mg - lote c/ 100 - R$2,00
20 - comprimido/drágea/capsula glibenclamida 5 mg - lote c/ 100 - R$1,00
21 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$1,00
22 - solução oral/xarope cloreto potassio 6% - lote c/ 100 / R$106,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 240/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Sanval Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - comprimido/drágea/capsula isossorbida subling. 5 mg - lote c/ 100 / R$3,00 / peça
8 - comprimido/drágea/capsula isossorbida 10 mg - lote c/ 100 - R$2,69
9 - comprimido/drágea/capsula metildopa 500 mg - lote c/ 100 - R$21,00
10 - comprimido/drágea/capsula metoclopramida 10 mg - lote c/ 100 - R$1,90
11 - comprimido/drágea/capsula propanolol 40 mg - lote c/ 100 - R$1,40
12 - comprimido/drágea/capsula sulfato ferroso 40 mg - lote c/ 100 - R$1,69
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 - R$4,00
14 - comprimido/drágea/capsula clorpropramida 250 mg - lote c/ 100 - R$3,00
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 - R$10,00
16 - comprimido/drágea/capsula hioscina 10 mg - lote c/ 100 - R$8,25
17 - comprimido/drágea/capsula ácido fólico 5 mg - lote c/ 100 - R$1,90
18 - comprimido/drágea/capsula verapamil 80 mg - lote c/ 100 - R$5,70
19 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 20 mg - lote c/ 100 - R$2,00
20 - comprimido/drágea/capsula glibenclamida 5 mg - lote c/ 100 - R$1,00
21 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$1,00
22 - solução oral/xarope cloreto potassio 6% - lote c/ 100 - R$106,00
23 - solução oral polivitaminico 20 a 30 ml - lote c/ 100 - R$88,00
24 - solução oral sulfato ferroso 25 mg 15 a 30 ml lote c/ 100 - R$43,80
25 - solução oral/xarope/suspensão salbutamol 0,04% - lote c/ 100 - R$83,00
26 - solução oral/xarope/suspensão metoclopromida 0,4% - lote c/ 100 - R$25,70
27 - suspensão hidroxido aluminio 6,2% -frasco - lote c/ 100 - R$98,00
28 - sais p/ reidratação oral envelope - lote c/ 100 - R$45,00
29 - solução oral aminofilina frasco c/ 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
30 - solução oral digoxina frasco 0,5 mg/ml - lote c/ 100 - cancelado
31 - solução injetável insulina regular mista 100 ui - lote c/ 100 - R$1.380,00
32 - solução injetável insulina regular mista 100 ui/ ml- lote c/ 100 - R$1.380,00
33 - comprimido/drágea/capsula metildopa 250 mg - lote c/ 100 - R$14,90
34 - capsula gel nifedipina 10 mg - lote c/ 100 / R$9,00 / peça
35 - comprimido/drágea captopril 25 mg - lote c/ 100 - R$1,89
36 - comprimido metformina 850 mg. - lote c/ 100. - R$5,60
37 - solução injetável insulina 100 u/ml - lote c/ 100 - R$1.600,00
38 - comprimido/drágea/capsula alopurinol 100 mg - lote c/ 100 / R$5,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 241/2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Laboreatório Teuto Brasileiro S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - comprimido/drágea/capsula isossorbida 10 mg - lote c/ 100 / R$2,69 / peça
9 - comprimido/drágea/capsula metildopa 500 mg - lote c/ 100 - R$21,00
10 - comprimido/drágea/capsula metoclopramida 10 mg - lote c/ 100 - R$1,90
11 - comprimido/drágea/capsula propanolol 40 mg - lote c/ 100 - R$1,40
12 - comprimido/drágea/capsula sulfato ferroso 40 mg - lote c/ 100 - R$1,69
13 - comprimido/drágea/capsula vitamina complexo B - lote c/ 100 - R$4,00
14 - comprimido/drágea/capsula clorpropramida 250 mg - lote c/ 100 - R$3,00
15 - comprimido/drágea/capsula polivitaminico - lote c/ 100 - R$10,00
16 - comprimido/drágea/capsula hioscina 10 mg - lote c/ 100 - R$8,25
17 - comprimido/drágea/capsula ácido fólico 5 mg - lote c/ 100 - R$1,90
18 - comprimido/drágea/capsula verapamil 80 mg - lote c/ 100 - R$5,70
19 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 20 mg - lote c/ 100 - R$2,00
20 - comprimido/drágea/capsula glibenclamida 5 mg - lote c/ 100 - R$1,00
21 - comprimido/drágea/capsula nifedipina 10 mg - lote c/ 100 - R$1,00
22 - solução oral/xarope cloreto potassio 6% - lote c/ 100 - R$106,00
23 - solução oral polivitaminico 20 a 30 ml - lote c/ 100 - R$88,00
24 - solução oral sulfato ferroso 25 mg 15 a 30 ml lote c/ 100 - R$43,80
25 - solução oral/xarope/suspensão salbutamol 0,04% - lote c/ 100 - R$83,00
26 - solução oral/xarope/suspensão metoclopromida 0,4% - lote c/ 100 - R$25,70
27 - suspensão hidroxido aluminio 6,2% -frasco - lote c/ 100 - R$98,00
28 - sais p/ reidratação oral envelope - lote c/ 100 - R$45,00
29 - solução oral aminofilina frasco c/ 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
30 - solução oral digoxina frasco 0,5 mg/ml - lote c/ 100 - cancelado
31 - solução injetável insulina regular mista 100 ui - lote c/ 100 - R$1.380,00
32 - solução injetável insulina regular mista 100 ui/ ml- lote c/ 100 - R$1.380,00
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33 - comprimido/drágea/capsula metildopa 250 mg - lote c/ 100 / R$14,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 242 /2003
Concorrência n.º: 003/2003
Protocolo n.º: 10/19626/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso crônico
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A
Vigência da Ata: 10/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
28 - sais p/ reidratação oral envelope - lote c/ 100 / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 245/2003
Concorrência n.º: 054/2002
Protocolo n.º: 10/17675/2002
Objeto: registro de preços da hora/dia trabalhado para a prestação de serviços de equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores/
motoristas devidamente habilitados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e anexos para execução de serviços de
terraplanagem, escavação, pavimentação e transporte, os serviços serão prestados predominantemente nos departamentos serviços públicos,
de limpeza urbana e de parques e jardins (região I)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 16/07/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
20 - prestação de serviços de caminhãocarroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potência superior a 130 hp, dotado de guindaste
veicular hidráulico de capacidade superior a 4 t, remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$230,00 / hora
21 - prestação de serviços de caminhãocarroceria de madeira, capacidade mínima 10 t, potência superior a 180 hp, dotado de guindaste
veicular hidráulico de capacidade superior a 12 t, remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$380,00 /
hora

Ata de Registro de Preços: 246/2003
Concorrência n.º: 054/2002
Protocolo n.º: 10/17675/2002
Objeto: registro de preços da hora/dia trabalhado para a prestação de serviços de equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores/
motoristas devidamente habilitados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e anexos para execução de serviços de
terraplanagem, escavação, pavimentação e transporte, os serviços serão prestados predominantemente nos departamentos serviços públicos,
de limpeza urbana e de parques e jardins (região I)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Schunk Terraplenagem e Trabsportes Ltda.
Vigência da Ata: 16/07/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro > 07 t um (por dia) com operador habilitado - / R$318,40 / hora
13 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro > 10 t um (por dia) com operador habilitado / R$398,40 / hora
14 - prestação de serviços de trator esteira potência > 120 hp peso > 15 t c/ riper com operador habilitado - R$62,00
15 - prestação de serviços de trator esteira potência > 280 hp peso > 32 t c/ riper com operador habilitado / R$149,90 / hora

Ata de Registro de Preços: 253/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
54 - solução injetável citrato fentanila 0,0785 mg/ml ampola c/ 10 ml / R$4,77 / peça
55 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70 g / ml - lote c/ 100 / R$3.128,80 / peça
56 - solução injetável xilocaina 2% sem vaso - amp. 5 ml - lote c/ 100 - R$25,00
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml - R$28,97
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml - R$418,00
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades - R$66,00
61 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$22,00
62 - solução injetável tiopental sódico p/ uso veterinário - R$5,28
63 - solução injetável de succinicolina 500 mg - unidade - cancelado
64 - solução injetável flumazenil 0,5 mg ampola - R$73,18
65 - solução injetável metoprolol 5 mg – ampola / R$13,40 / peça

Ata de Registro de Preços: 254/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 / R$89,00 / peça
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml / R$62,00 / peça
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 / R$296,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 255/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: SEM Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - solução injetável prometazina 25 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 / R$46,00 / peça
9 - água destilada esterilizada injetável ampola c/ 5 ml - lote c/ 100 - R$11,00
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 - R$314,00
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 / R$126,00 / peça
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 - R$296,00

49 - solução injetável cloreto sódio 0,9% frasco 250 ml - lote c/ 100 - R$52,00
50 - água destilada ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - R$11,00
51 - solução injetável nitropussiato dódico 50 mg - unidade - R$3,98
52 - solução injetável dimenidrinato 50 mg - cx. C/ 100 ampolas / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 256/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 / R$148,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 257/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Halex Istar – Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - água destilada esterilizada injetável ampola c/ 5 ml - lote c/ 100 / R$11,00 / peça
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 - R$314,00
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$49,00 / peça
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 / R$82,00 / peça
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 / R$60,00 / peça
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 / R$71,00 / peça
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 - R$296,00
49 - solução injetável cloreto sódio 0,9% frasco 250 ml - lote c/ 100 / R$52,00 / peça
50 - água destilada ampola c/ 10 ml lote c/ 100 / R$11,00/ peça
51 - solução injetável nitropussiato dódico 50 mg - unidade - R$3,98
52 - solução injetável dimenidrinato 50 mg - cx. C/ 100 ampolas - R$45,00
53 - solução injetável cloridrato dobutamina 250 mg amp 20 ml - R$3,96
54 - solução injetável citrato fentanila 0,0785 mg/ml ampola c/ 10 ml - R$4,77
55 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70 g / ml - lote c/ 100 - R$3.128,80
56 - solução injetável xilocaina 2% sem vaso - amp. 5 ml - lote c/ 100 - R$25,00
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml - R$28,97
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml - R$418,00
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades / R$66,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 258/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Hypolabor Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - solução injetável dipirona 50 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 / R$20,60 / peça
4 - solução injetável furosemida 10 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 / R$17,65 / peça
5 - solução injetável glicose 25% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
6 - solução injetável glicose 50% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
7 - solução injetável cloridrato metoclopramida 5 mg/ml - lote c/ 100 / R$17,65 / peça
8 - solução injetável prometazina 25 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 - R$46,00
9 - água destilada esterilizada injetável ampola c/ 5 ml - lote c/ 100 - R$11,00
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 - R$314,00
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 / R$33,80 / peça
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 / R$19,00 / peça
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - / R$18,90 / peça
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 / - R$18,80 / peça
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 / R$17,50 / peça
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 / R$128,00 / peça
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. / R$18,70 / peça
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 / R$63,00 / peça
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 - R$296,00
49 - solução injetável cloreto sódio 0,9% frasco 250 ml - lote c/ 100 - R$52,00
50 - água destilada ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - R$11,00
51 - solução injetável nitropussiato dódico 50 mg - unidade - R$3,98
52 - solução injetável dimenidrinato 50 mg - cx. C/ 100 ampolas - R$45,00
53 - solução injetável cloridrato dobutamina 250 mg amp 20 ml / R$3,96 / peça
54 - solução injetável citrato fentanila 0,0785 mg/ml ampola c/ 10 ml - R$4,77
55 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70 g / ml - lote c/ 100 - R$3.128,80
56 - solução injetável xilocaina 2% sem vaso - amp. 5 ml - lote c/ 100 / R$25,00 / peça
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml - R$28,97
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml - R$418,00
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades - R$66,00
61 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$22,00
62 - solução injetável tiopental sódico p/ uso veterinário - R$5,28
63 - solução injetável de succinicolina 500 mg - unidade - cancelado
64 - solução injetável flumazenil 0,5 mg ampola - R$73,18
65 - solução injetável metoprolol 5 mg - ampola - R$13,40
66 - solução injetável cloridrato ranitidina 50 mg - lote c/ 100 / R$18,90 / peça
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67 - solução injetável hidralazina 20 mg - ampola - R$1,68
68 - solução injetável metilergometria 0,2 mg - ampola - cancelado
69 - solução injetável vitamina c 500 mg - ampola / R$0,30 peça

Ata de Registro de Preços: 259/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Hipofarma Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - solução injetável glicose 25% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$19,00 / peça
6 - solução injetável glicose 50% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$19,00 / peça
7 - solução injetável cloridrato metoclopramida 5 mg/ml - lote c/ 100 - R$17,65
8 - solução injetável prometazina 25 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 - R$46,00
9 - água destilada esterilizada injetável ampola c/ 5 ml - lote c/ 100 - R$11,00
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 - R$314,00
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$19,00 / peça
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 / R$458,00 / peça
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 / - R$18,90 / peça
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 - R$296,00
49 - solução injetável cloreto sódio 0,9% frasco 250 ml - lote c/ 100 - R$52,00
50 - água destilada ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - R$11,00
51 - solução injetável nitropussiato dódico 50 mg – unidade / R$3,98 / peça
52 - solução injetável dimenidrinato 50 mg - cx. C/ 100 ampolas - R$45,00
53 - solução injetável cloridrato dobutamina 250 mg amp 20 ml - R$3,96
54 - solução injetável citrato fentanila 0,0785 mg/ml ampola c/ 10 ml - R$4,77
55 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70 g / ml - lote c/ 100 - R$3.128,80
56 - solução injetável xilocaina 2% sem vaso - amp. 5 ml - lote c/ 100 - R$25,00
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml - R$28,97
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml - R$418,00
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades - R$66,00
61 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - / R$22,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 260/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 / R$187,00 / peça
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 / R$228,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 261/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Repress Distribuidora Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades / R$25,10 / pç

Ata de Registro de Preços: 262/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - solução injetável diazepan 5 mg/ml - lote c/ 100 / R$25,00 / peça
3 - solução injetável dipirona 50 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 - R$20,60
4 - solução injetável furosemida 10 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 - R$17,65
5 - solução injetável glicose 25% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
6 - solução injetável glicose 50% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
7 - solução injetável cloridrato metoclopramida 5 mg/ml - lote c/ 100 - R$17,65
8 - solução injetável prometazina 25 mg/ml ampola c/ 2 ml - lote c/ 100 - R$46,00
9 - água destilada esterilizada injetável ampola c/ 5 ml - lote c/ 100 - R$11,00
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 - R$314,00
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00

14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 / R$139,00 / peça
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 / R$122,00 / peça
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 - R$147,00
46 - solução injetável manitol 20% 250 ml - lote c/ 100 - R$148,00
47 - solução brometo ipatropio 0,025% 20 ml - lote c/ 100 - R$228,00
48 - solução injetável cloridrato tramadol 50 mg/ml amp. 2 ml lote c/ 100 - R$296,00
49 - solução injetável cloreto sódio 0,9% frasco 250 ml - lote c/ 100 - R$52,00
50 - água destilada ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - R$11,00
51 - solução injetável nitropussiato dódico 50 mg - unidade - R$3,98
52 - solução injetável dimenidrinato 50 mg - cx. C/ 100 ampolas - R$45,00
53 - solução injetável cloridrato dobutamina 250 mg amp 20 ml - R$3,96
54 - solução injetável citrato fentanila 0,0785 mg/ml ampola c/ 10 ml - R$4,77
55 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70 g / ml - lote c/ 100 - R$3.128,80
56 - solução injetável xilocaina 2% sem vaso - amp. 5 ml - lote c/ 100 - R$25,00
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml - R$28,97
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml - R$418,00
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades - R$66,00
61 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$22,00
62 - solução injetável tiopental sódico p/ uso veterinário - R$5,28
63 - solução injetável de succinicolina 500 mg - unidade - cancelado
64 - solução injetável flumazenil 0,5 mg ampola / R$73,18 / peça

Ata de Registro de Preços: 263/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Laboratório Sanobiol Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 / - R$68,00 / peça
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 / R$76,00 / peça
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 - R$55,00
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 - R$54,00
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml - unidade - R$0,42
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 - R$162,00
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$44,00
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 - R$88,00
40 - solução injetável heparina sódica 5000 ui/ml 5 ml - lote c/ 10 unidades - R$25,10
41 - solução injetável midazolan 1 mg/ml - lote c/ 100 - R$122,00
42 - solução injetável ringer-lactato 500 ml - lote c/ 100 - R$71,00
43 - solução injetável lanatosideo 0,2 mg/ml - ampola c/ 2 ml - R$62,00
44 - solução injetável dexametasona 4 mg/ml 2,5 ml - lote c/ 100 - R$63,00
45 - solução glicerinada 12% 500 ml - lote c/ 100 / R$147,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 264/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Laboratório Teuto Brasileiro S/A
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - solução injetável aminofilina 24 mg/ml ampola de 10 ml - lote c/ 100 / R$26,10 / peça

Ata de Registro de Preços: 265/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: União quìmica Farmacêutica Nacional S/A
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - solução injetável hidrocortisona 500 mg - lote c/ 100 / R$314,00 / peça
11 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5 mg / ml - lote c/ 100 - R$187,00
12 - solução injetável hioscina 20 mg/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$33,80
13 - solução injetável cloreto potássio 19,1 % ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$19,00
14 - solução injetável hidrocortisona 100 mg - lote c/ 100 - R$126,00
15 - solução injetável gluconato calcio 10% ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 - R$49,00
16 - solução injetável adrenalina 0,001 g/ml ampola c/ 1 ml - lote c/ 100 - R$19,00
17 - solução cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 500 ml - lote c/ 100 - R$68,00
18 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$458,00
19 - soro injetável glicose 5% + cloreto 0,9% fr. C/ 500 ml - lote c/ 100 - R$82,00
20 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 250 ml lote c/ 100 - R$60,00
21 - solução injetável glicose 5% frasco c/ 500 ml lote c/ 100 - R$76,00
22 - solução injetável complexo b2 ml - lt. C/ 100 ampolas - R$18,90
23 - solução injetável diclofenaco sódico 25 mg/ml ampola c/ 3 ml lote c/ 100 - R$18,80
24 - solução injetável clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 / R$55,00 / peça
25 - solução injetável fenobarbital 200 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml lote c/ 100 / R$54,00 / peça
27 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 - R$18,90
28 - solução injetável sulfato atropina 0,25 mg/ml amp. 1 ml lote c/ 100 - R$17,50
29 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 - R$128,00
30 - solução injetável amiodarona 50 mg/ml ampola 3 ml - lote c/ 100 - R$89,00
31 - solução injetável ocitona 3 ui a 5 ui amp. 1ml – unidade / R$0,42 / peça
32 - solução injetável sulfato terbutalina 0,5 mg - ml - lote c/ 100 / R$162,00 / peça
33 - solução injetável verapamil 2,5 mg/ml lote c/ 100 - cancelado
34 - solução injetável sulfato magnésio 1 meq/ml ampola c/ 10 ml lote c/ 100 - cancelado
35 - solução injetável meperidina/petidina 50 mg/ml - lote c/ 100 - R$98,00
36 - solução injetável fitomenadiona 10 mg/ml - lote c/ 100 - R$139,00
37 - solução injetável dopamina 5 mg/ml ampola c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$44,00 / peça
38 - solução injetável cimetidina 300 mg ampola a 2 ml - c/ 100 amp. - R$18,70
39 - solução injetável fenitoina 50 mg/ml ampola - 5 ml - lote c/ 100 / R$88,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 266/2003
Concorrência n.º: 050/2002
Protocolo n.º: 10/17723/2002
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso interno nas unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Crsitália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
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Descrição/Preço (R$) / unidade
57 - solução injetável cloridrato cetamina 50 mg/ml / R$28,97 / peça
58 - solução injetável naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml / R$418,00 / peça
59 - solução injetável acepromazina 2% - frasco ampola c/ 20 ml - cancelado
60 - solução injetável glicose 10% 250 ml - lote c/ 100 unidades - R$66,00
61 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4% - lote c/ 100 - R$22,00
62 - solução injetável tiopental sódico p/ uso veterinário / R$5,28 / peça
63 - solução injetável de succinicolina 500 mg - unidade - cancelado
64 - solução injetável flumazenil 0,5 mg ampola - R$73,18
65 - solução injetável metoprolol 5 mg - ampola - R$13,40
66 - solução injetável cloridrato ranitidina 50 mg - lote c/ 100 - R$18,90
67 - solução injetável hidralazina 20 mg - ampola / R$1,68 / peça
68 - solução injetável metilergometria 0,2 mg - ampola - cancelado
69 - solução injetável vitamina c 500 mg - ampola - R$0,30
70 - óleo mineral laxante - frasco c/ 90 a 120 ml / R$1,17 / peça

Ata de Registro de Preços: 276/2003
Concorrência n.º: 009/2003
Protocolo n.º: 10/5468/2003
Objeto: registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor para troca em veículos da frota oficial
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.
Vigência da Ata:12/08/2004
Órgão gerenciador: SMA - DETI
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - pneu de bitola 710 x 15 - 6 lonas convencional / R$160,00 / peça
4 - pneu de bitola 700 x 16 - 10 lonas convencional / R$201,00 / peça
5 - pneu de bitola 750 x 16 - 10 lonas convencional / R$251,00/ peça
6 - pneu de bitola 560 x 15 - 4 lonas convencional / R$92,50 / peça
7 - pneu de bitola 1000 x 20 - 16 lonas convencional - cancelado
8 - pneu de bitola 14.9 x 28 - 06 lonas lameiro / R$860,00 / peça
9 - pneu de bitola 1400 x 24 - 12 lonas convencional / R$1.233,00 / peça
10 - pneu de bitola 175 x 5 x 25 - 12 lonas lonas convencional / R$1.991,00 / peça
11 - pneu de bitola 175 x 70 x 13 radial. / R$102,00 / peça
12 - pneu de bitola 1000 x 24 - 10 lonas convencional - cancelado
13 - pneu de bitola 1300 x 24 - 12 lonas lameiro / R$1.075,00 / peça
14 - pneu 350 x 8 - 2 lonas, p/ microtrator tobata - cancelado
15 - pneu bitola 16.9 x 30 - 8 lonas convencional - cancelado
16 - pneu bitola 900 x 20 - 14 lonas lameiro - cancelado
17 - pneu 195/70 x 14 - radial - cancelado
18 - pneu 5.00/6-12 - 4 lonas, para microcultivador yamar / R$115,00 / peça
19 - pneu 1.100 x 22 - 16 lonas, convencional - cancelado
20 - pneu bitola 185/70 x 14 - 8 lonas radial / R$134,00 / peça
21 - pneu bitola 1.100 x 20 - p/ rolo compactador - cancelado
22 - pneu bitola 165/70 x 13 radial / R$95,00 / peça
23 - pneu bitola 215/80 x 16 radial / R$240,00 / peça
24 - camara de ar para pneu - 900 x 20 / R$46,00 / peça
25 - camara de ar para pneu - 1000 x 20 / R$56,00 / peça
26 - camara de ar para pneu - 825 x 20 / R$38,00 / peça
27 - camara de ar para pneu - 149 x 13 x 28 / R$115,00 / peça
28 - camara de ar para pneu - 710 x 15 k-15 / R$21,00 / peça
29 - camara de ar para pneu - 560 x 15 f-15 / R$18,90 / peça
30 - camara de ar para pneu - 700 x 16 x k-16 / R$19,80 / peça
31 - camara de ar para pneu - 1300 x 24 k-24 / R$136,00 / peça
32 - camara de ar para pneu - 175 x 5 x 25 / R$153,00 / peça
33 - camara de ar para pneu, medindo 645 x 13 g-13 / R$13,70 / peça
34 - camara de ar para pneu - 1000 x 24 - / R$120,00 / peça
35 - camara de ar para pneu de 350 x 8 para microtrator tobata / R$6,50 / peça
36 - camara de ar para pneu 5.00/6-12 para microtrator yamar / R$22,00 / peça
37 - camara de ar para pneu - 16.9 x 30 / R$181,00 / peça
38 - camara de ar para pneu - 1100 x 20 - para compactador. / R$75,00 / peça
39 - protetor para pneu - 900 x 20 comum / R$13,00 / peça
40 - protetor para pneu - 1000 x 20. / R$13,00 / peça
41 - protetor para pneu - 750 x 16. / R$9,00 / peça
42 - camara de ar para pneu radial, 195/70 - k-14./ R$19,50 / peça
43 - pneu bitola 425/65 22.5, radial, para veículo importado usa, caminhão detroit fimon ano 1992. - cancelado
44 - pneu bitola 1200 x 20, radial, liso, 16 lonas, para veículo importado usa, caminhão detroit fimon ano 1992. - cancelado
45 - pneu bitola, 10r x 22.5, radial, para veículo importado usa, caminhão ford, ano 92. - cancelado
46 - pneu bitola lt245/75 r16, radial, para veículo importado usa, para caminhão ford, ano 93. - cancelado
47 - pneu bitola 1200 x 24, para veículo importado usa, caminhão scania vabis ano 91. - cancelado
48 - pneu bitola 195 x 65 - r15. - cancelado
49 - pneu traseiro, bitola 14.9 x 24 - agricola. / R$781,00 / peça
50 - pneu bitola 295 x 80 - r22.5 radial importado. - cancelado
51 - pneu bitola 255 x 75 - r15. / R$348,00 / peça
52 - protetor para pneu 1000 x 24 - cancelado
53 - protetor para pneu 1100 x 22 / R$14,50 / peça
54 - protetor para pneu 1100 x 20 - cancelado
55 - protetor para pneu 1400 x 24 / R$33,00 / peça
56 - camara de ar para pneu - 1100 x 22 / R$60,00 / peça
57 - pneu bitola 1600 x 24, lameiro 12 lonas - cancelado
58 - pneu bitola 8.3/8 x 24 - lameiro agrícola - cancelado
59 - pneu bitola 400 x 15, agrícola 4 lonas - cancelado
60 - camara de ar para pneu 1600 x 24 - cancelado
61 - camara de ar p/ pneu 8.3/8 x 24 - cancelado
62 - camara de ar para pneu 1600 x 24 - cancelado
63 - pneu bitola radial 185 x 65 - r 14 - cancelado
64 - pneu bitola 225 x 70 x 15 – radial / R$315,00 / peça
65 - pneu bitola 205 x 75 x 16 – radial / R$310,00 / peça
66 - pneu bitola 225 x 75 x 15 – radial / R$253,00 / peça
67 - pneu bitola 195 x 75 r16 – radial / R$301,00 / peça
68 - pneu bitola 19.5 l - 24 - 12 lonas - cancelado
69 - pneu bitola 12 - 16.5 - cancelado
70 - pneu bitola 10.5 65 – 16 / R$322,00 / peça

Ata de Registro de Preços:289/2003
Pregão n.º: 011/2003
Protocolo n.º: 10/34150/2003
Objeto: Registro de Preços de Areia Grossa Lavada
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Elisângela de Fátima Azanha
Vigência da Ata:14/09/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - areia grossa lavada de 1a qualidade / R$26,80 / M3

Ata de Registro de Preços: 291/2003
Pregão n.º: 012/2003
Protocolo n.º: 10/34130/2003
Objeto: registro de preços para aquisição de cimento cp II - 32 e argamassa para utilização das regionais, sub-prefeituras e DAÍ
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Max Fer Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 15/09/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

Ata de Registro de Preços: 293/2003
Pregão n.º: 008/2003
Protocolo n.º: 10/40046/2003
Objeto: registro de preços para alquisição de emulsão rr 2 c, para manutenção das vias públicas
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Petrobrás Distribuidora S/A
Vigência da Ata: 15/09/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - emulsão rr 2c / R$758,00 / m3

Ata de Registro de Preços: 294/2003
Pregão n.º: 009/2003
Protocolo n.º: 10/38971/2003
Objeto: pregão presencial nº 009/03 - registro de preços de concreto asfáltico pré-misturado à quente faixa c dner
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Construtora Estrutural Ltda.
Vigência da Ata: 21/9/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - concreto betuminoso usinado à quente - faixa b / R$138,00 / m³ -
2 - concreto asfáltico pre-misturado à quente faixa c dner / R$136,20 / m³

Ata de Registro de Preços: 297/2003
Pregão n.º: 002/2003
Protocolo n.º: 10/39950/2003
Objeto: registro de preços - tubos de concreto e canaletas para utilização das Regionais, Subprefeituras e DAÍ
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Alimentare Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 28/9/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

7 - tubo de concreto armado para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe ca-1, com diametro nominal de 1,50 mt,
conforme normas técnicas da ABNT NBR 9794/91 / R$194,89 / pç
8 - canaleta de concreto c-1 com diametro de 0,60 mt. - R$24,00
9 - canaleta de concreto c-1 com diametro de 0,50 mt. / R$22,89 / pç
10 - canaleta de concreto c-1 com diametro de 0,40 mt. / R$13,69 / pç

Ata de Registro de Preços: 296/2003
Pregão n.º: 002/2003
Protocolo n.º: 10/39950/2003
Objeto: registro de preços - tubos de concreto e canaletas para utilização das Regionais, Subprefeituras e DAÍ
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Construtora Estrutural Ltda.
Vigência da Ata: 28/9/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 -tubo de concreto simples para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe c1, com diametro nominal de 0,50mt,
conforme normas tecnicas da ABNT NBR 9793/87 / R$26,50 / pç
2 - tubo de concreto simples para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe c1, com diametro nominal de 0,40mt,
conforme normas tecnicas da ABNT NBR 9793/87 - R$19,50
3 - tubo de concreto armado para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe ca-1, com diametro nominal de 0,60 mt,
conforme normas técnicas da ABNT NBR 9794/87 / R$44,39 / pç
4 - tubo de concreto armado para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe ca-1, com diametro nominal de 0,80 mt,
conforme normas técnicas da ABNT NBR 9794/88 / R$67,13 / pç
5 - tubo de concreto armado para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe ca-1, com diametro nominal de 1,00 mt,
conforme normas técnicas da ABNT NBR 9794/89 / R$89,89 / pç
6 - tubo de concreto armado para aguas pluviais, com ponta e bolsa, de seção circular, classe ca-1, com diametro nominal de 1,20 mt,
conforme normas técnicas da ABNT NBR 9794/90 / R$141,99 / pç

Ata de Registro de Preços: 300/2003
Pregão n.º: 002/2003
Protocolo n.º: 10/39950/2003
Objeto: registro de preços - tubos de concreto e canaletas para utilização das Regionais, Subprefeituras e DAÍ
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Fermix Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 28/9/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - canaleta de concreto c-1 com diametro de 0,60 mt. / R$24,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 298/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Nativa Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 30/9/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - cartucho de toner p/ impressora hp laser jet lj1000/1200/1220/3300/3320 – preto / R$180,00 / pç
3 - cartucho de toner p/ impressora hp laser jet lj4100/n/tn/ttn – preto / R$360,00 / pç
4 - cartucho toner p/ impressora hp laser jet 4v/4mv cod. C3900a p/ 8100 pgs. - R$500,00
5 - cartucho de toner p/ impressora lexmark optra t, 069/610/610n/610sx/612/612n/6125/614/614/n,614nl/616/616n/optraimage 6145i/
t610sx, cod.12a5845 p/ 25000 pgs. / R$445,00 / pç
6 - cartucho de toner p/ impressora laser lexmark e320/e322 cod. 08a0478 p/ 6.000 pgs. / R$450,00 / pç
7 - cartucho de toner c/ conjunto integrado, memória flash opcional p/ fonte e, formulários p/ impressora laser, lexmark optra e310/e312/
e312l/ unisys uds-10/t series cod. 13t0101 p/ 6000 pgs. - R$385,62
8 - cartucho de toner p/ impressora laser lexmark optra s 1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/1855/1855n/2420/2450n/2455/2455m/
2455n/ cod. 1382925 p/ 17500 pgs. / R$460,00 / pç
9 - toner p/ impressora, laser lexmark e210 cod. 10s0150 p/ 2000 pgs. - R$342,00
10 - cartucho de impressão, para impressora laser xerox docuprint n17/4517 cod. 113r00095 p/ 10000 pgs. - R$893,00
11 - cartucho colorido p/ impressora hp 3320/3420/3425 cod. C8728a p/ 190 pgs. / R$65,00 / pç
12 – cartucho de tinta p/ impressora hp 710c/712c/722c/830c/832c/880c/882c/.cod.51645a(mono), p/ 833 pgs. / R$90,00 / pç
13 - cartucho de tinta p/ impressora hp 6122/ 930c/950c/960c/970cxi/1220c/photosmart p1000 cod.6578a colorido p/ 970 pgs. / R$115,00
/ pç
14 - cartucho de tinta p/ impressora hp deskjet400l/420c/500c/540c/550c/ 560c/ apollo 1200.cod. 51625a p/ 167 pgs. - R$68,94
15 - cartucho de tinta preta p/ impressora jato de tinta hp deskjet 10c/640c/656c/.cod. C6614n p/ 228 pgs. / R$50,99 / pç
16 - cartucho preto p/ impressora hp 400l/420c/500c/540c.cod.51626a - R$52,45
17 - cartucho p/ impressora hp 600c/ 660c/ 660 cse/.cod.51629a, preto p/ 650 pgs. - R$51,00
18 - cartucho p/ impressora hp 350c/350cbi/600c/610c/640c/.cod.51649n, colorido p/ 151 pgs. - R$48,99
19 - cartucho p/ impressora hp 710c/ 712c/ 720c/ 722c/ 830c/.cod. C1823d, colorido p/ 690 pgs. / R$89,00 / pç
20 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4810a,preto p/ 16000 pgs. / R$89,00 / pç
21 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4811a, ciano p/ 24000 pgs. / R$119,99 / pç
22 - cartucho p/ impreesora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4812a, magenta p/24000 pgs. / R$116,00 / pç
23 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer 1700 cod. C4813a amarelo p/ 24000 pgs. / R$118,00 / pç
24 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4836a, ciano p/ 1750 pgs. - R$119,00
25 - cartucho p/ impressora hp color inkjet cp1700 cod. C4837a, magenta p/ 1750 pgs. - R$124,90
26 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700/3000/3000n/3000dtn/2200/.cod. C4844a, preto p/ 1430 pgs. / R$120,00 / pç
27 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4838a, amarelo p/ 1750 pgs. - R$124,00
28 - cartucho p/ impressora hp deskjet 840c cod. C6625a, colorido p/ 430 pgs. - R$111,00
29 - cartucho p/ impressora hp deskjet 810c/ 840c/ 3820 cod. C6615n, preto p/ 278 pgs. / R$59,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 299/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Avalon Comércio e Serviços em Informática Ltda.
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
77 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta amarela 201810 / R$189,00 / pç
78 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta azul 201808 / R$195,00 / pç
79 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta lilas 201809 / R$210,00 / pç
80 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta preta 51626-a - CANCELADO
81 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta amarela 208167-3 - CANCELADO
82 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta azul 208167-1 - CANCELADO
83 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta magenta 208167-2 - CANCELADO
84 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta preta 208167-4 - CANCELADO
85 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor amarelo 212964 / R$550,00 / pç
86 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor preto 212965 - R$549,00
87 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor ciano 212962 / R$525,00 / pç
88 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor magenta 212963 / R$535,00 PÇ

Ata de Registro de Preços: 303/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: JCTEL – Comércio e Distribuição Ltda.
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: Sma
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
33 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020/1100/.cod.13619hc(lexmark) / R$97,13 / pç
34 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770/.cod.12a1985 (lexmark) p/ 470 pgs. / R$114,50 / pç
35 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020//1100/.cod.13400hc (lexmark) - R$75,60
36 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35.cod. 10n0026 (lexmark) / R$94,50 / pç
37 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35. Cod. 10n0016 (lexmark) / R$83,61 / pç
38 - cartucho p/ impressora lexmark color jet printer z42/ z43/ z45/.colorida cod. 15m0125 (lexmark) p/ 470 pgs / R$150,50 / pç
39 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z12/ z22/z32 compaq ij 600, cod. 17g0050 (lexmark) p/ 410 pgs. / R$80,00 /
pç
40 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770. Cod. 12a1975 (lexmark) p/ 1100 pgs. - / R$118,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 306/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Original Copiadora Com. E Importação Ltda.
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
41 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108-2 / R$230,00 / pç
42 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883 jato de tinta, preto cod. 5 9108-0 p/ 2280pgs. / R$126,00 / pç
43 - cartucho p/ impreesora olivetti jp170/190/192/250/.cod.5 9013-9, preto p/ 1500 / R$63,00 / pç
44 - refil p/ cartucho tinta p/ impreesora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108 8 p/ 105 pgs. / R$110,00 / pç
45 - refil p/ cartucho tinta p/ ompreesora olivetti jp 790/792/883, preto cod. 5 9108-1 p/ 380 pgs. / R$52,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 309/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Worldtech Comércio e Service Informática Ltda - ME
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
35 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020//1100/.cod.13400hc (lexmark) / R$75,60 / pç
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36 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35.cod. 10n0026 (lexmark) - R$94,50
37 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35. Cod. 10n0016 (lexmark) - R$83,61
38 - cartucho p/ impressora lexmark color jet printer z42/ z43/ z45/.colorida cod. 15m0125 (lexmark) p/ 470 pgs - R$150,50
39 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z12/ z22/z32 compaq ij 600, cod. 17g0050 (lexmark) p/ 410 pgs. - R$80,00
40 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770. Cod. 12a1975 (lexmark) p/ 1100 pgs. - R$118,00
41 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108-2 - R$230,00
42 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883 jato de tinta, preto cod. 5 9108-0 p/ 2280pgs. - R$126,00
43 - cartucho p/ impreesora olivetti jp170/190/192/250/.cod.5 9013-9, preto p/ 1500 - R$63,00
44 - refil p/ cartucho tinta p/ impreesora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108 8 p/ 105 pgs. - R$110,00
45 - refil p/ cartucho tinta p/ ompreesora olivetti jp 790/792/883, preto cod. 5 9108-1 p/ 380 pgs. - R$52,00
46 - cartucho de tinta colorida p/ impressora canon bjc 210/ bjc 240/ bjc 250 1000, colorido cod. Oem bc 05 / R$77,52 / pç
47 - cartucho de tinta preta p/ impressora canon bjc210/ bjc240/cbjc 250/.cod. Oem bc 02 / R$61,88 / pç
48 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, colorido cod. Bci 21 color - R$15,50
49 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, preto cod. Bci 21 black - R$9,14
50 - cartucho de tinta colorida p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/. Cod. Oem t18201 - R$25,24
51 - cartucho de tinta preta p/ impressora epson stylus 800/850/.cod.s020108 - R$8,13
52 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/600/800/850/1520, colorido cod. S020089 - R$12,89
53 - cartucho p/ impressora epson stylus color 660/700/740i/760/.colorido cod. S020191 - R$14,29
54 - cartucho p/ impressora epson stylus color 440/640/660/670/., preto cod. S020187 - R$9,16
55 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx / c42ux cod. T036120, preto - R$30,00
56 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx/ c42ux cod. T0307020, colorido - R$31,62
57 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.colorido, cod. T014201 - R$14,07
58 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.preto, cod. T013201 - R$7,90
59 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/500/600/700, preto cod. S020093 - R$7,55
60 - cartucho tinta preta p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/777’s.cod. Oem t017201 - R$22,50
61 - cartucho p/ impressora jato de tinta, iteutec ismarc/rima jet3, preto cod. 8r7638 / R$137,18 / pç
62 - cartucho de tinta p/ impressora ismarc texas instrument cod. 2558406 - R$167,50
63 - cartucho p/ impressora xerox xj-4257/docuprint c3/xjc3, preto cod. 108r140 p/ 900 pgs. - R$65,90
64 - cartucho p/ impressora xerox docuprint xj4c/xj6c/dwc450/home centre-docuprint c6.cod. 008r07660 p/ 275 pgs - R$181,90
65 - fita p/ impressora epson lx300/lx810/fx870/p80sa cod. 8750 / R$2,81 / pç
66 - fita p/ impressora matricial epson fx2180/ lq2070/lq2080/.cod. S015086 / R$18,66 / pç
67 - fita p/ impressora epson mx100 lq1070/1170, 13 x15,3 mm cod. 7754 / R$4,11 / pç

Ata de Registro de Preços: 315/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Port Informática Ltda.
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
32 - cartucho colorido p/ impressora lexmarkz12/ z22/ z32/.cod. Oem17g0060/16g0065 / R$109,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 317/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Speedywork Comércio e Manut. Equip. Inform. Ltda - ME
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4836a, ciano p/ 1750 pgs. / R$119,00 / pç
25 - cartucho p/ impressora hp color inkjet cp1700 cod. C4837a, magenta p/ 1750 pgs. / R$124,90 / pç
26 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700/3000/3000n/3000dtn/2200/.cod. C4844a, preto p/ 1430 pgs. - R$120,00
27 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4838a, amarelo p/ 1750 pgs. / R$124,00 / pç
28 - cartucho p/ impressora hp deskjet 840c cod. C6625a, colorido p/ 430 pgs. - R$111,00
29 - cartucho p/ impressora hp deskjet 810c/ 840c/ 3820 cod. C6615n, preto p/ 278 pgs. - R$59,00
30 - cartucho preto p/ impressora hp 3320/3420/3425 cod.8727 a p/ 220 pgs. / R$65,00 / pç
31 - cartucho tinta p/ impressora hp deskjet 870c/ 870 cse/ 870cxi/.cod. 51641a, colorido p/ 461 pgs. / R$94,90 / pç
48 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, colorido cod. Bci 21 color / R$15,50 / pç
49 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, preto cod. Bci 21 black - R$9,14
50 - cartucho de tinta colorida p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/. Cod. Oem t18201 - R$25,24
51 - cartucho de tinta preta p/ impressora epson stylus 800/850/.cod.s020108 - R$8,13
52 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/600/800/850/1520, colorido cod. S020089 - R$12,89
53 - cartucho p/ impressora epson stylus color 660/700/740i/760/.colorido cod. S020191 - R$14,29
54 - cartucho p/ impressora epson stylus color 440/640/660/670/., preto cod. S020187 - R$9,16
55 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx / c42ux cod. T036120, preto - R$30,00
56 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx/ c42ux cod. T0307020, colorido - R$31,62
57 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.colorido, cod. T014201 - R$14,07
58 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.preto, cod. T013201 - R$7,90
59 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/500/600/700, preto cod. S020093 - R$7,55
60 - cartucho tinta preta p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/777’s.cod. Oem t017201 - R$22,50
61 - cartucho p/ impressora jato de tinta, iteutec ismarc/rima jet3, preto cod. 8r7638 - R$137,18
62 - cartucho de tinta p/ impressora ismarc texas instrument cod. 2558406 / R$167,50 / pç
63 - cartucho p/ impressora xerox xj-4257/docuprint c3/xjc3, preto cod. 108r140 p/ 900 pgs. - / R$65,90 / pç
64 - cartucho p/ impressora xerox docuprint xj4c/xj6c/dwc450/home centre-docuprint c6.cod. 008r07660 p/ 275 pgs / R$181,90 / pç
65 - fita p/ impressora epson lx300/lx810/fx870/p80sa cod. 8750 - R$2,81
66 - fita p/ impressora matricial epson fx2180/ lq2070/lq2080/.cod. S015086 - R$18,66
67 - fita p/ impressora epson mx100 lq1070/1170, 13 x15,3 mm cod. 7754 - R$4,11
68 - fita p/ impressora matricial ml 120/ 172/ 180/.p/ 435 pgs, cod. 52102001 / R$9,80 / pç
69 - fita p/ impressora okidata pacemark printer 3410, 9 agulhas p/ 8vias p/ 550 pgs cod. 52105801 - R$62,00
70 - fita p/ impressora olivetti dm 119n, 80 colunas, com 09 mm de largura e 10 m de comprimento / R$4,20 / pç
71 - fita p/ impressora olivetti dm 124l/209l/224l/. Cod. 5 9001-5 p/ 3.000.000 caracteres / R$5,50 / pç
72 - fita p/ impressora olivetti dm 2091 matricial, 80 col. / R$5,50 / pç
73 - fita p/ impressora emília pc, elebra, rima xt 180, 9 mm x 10 metros - R$2,30
74 - fita p/ impressora matricial rima versot okidata cod. 182/380/390/391 / R$7,80 / pç
75 - fita p/ impressora matricial rima okidata ml590/591, p/ 450 pgs cod. 52106001 - R$62,00
76 - fita p/ impressora rima performace 400, 132 colunas / R$12,00 / pç
77 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta amarela 201810 - R$189,00
78 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta azul 201808 - R$195,00
79 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta lilas 201809 - R$210,00
80 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta preta 51626-a - CANCELADO
81 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta amarela 208167-3 - CANCELADO
82 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta azul 208167-1 - CANCELADO
83 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta magenta 208167-2 - CANCELADO
84 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta preta 208167-4 - CANCELADO
85 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor amarelo 212964 - R$550,00
86 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor preto 212965 - R$549,00
87 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor ciano 212962 - R$525,00
88 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor magenta 212963 - R$535,00
89 - refil p/ impressoraploter novajet 736 gs + 500 ml cor amarelo 213151 / R$183,00 / pç
90 - refil p/ impressora ploter novajet 736 gs + 500 ml cor ciano 213149 - R$150,50
91 – refil p/ impressora ploter novajet 736 gs + 500 ml cor preto 213152 / R$137,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 321 /2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Vibhuti Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - toner p/ impressora kyocera mita ecosys fs 1010 tk17 / R$460,00 / pç
2 - cartucho de toner p/ impressora hp laser jet lj1000/1200/1220/3300/3320 - preto - R$180,00
3 - cartucho de toner p/ impressora hp laser jet lj4100/n/tn/ttn - preto - R$360,00
4 - cartucho toner p/ impressora hp laser jet 4v/4mv cod. C3900a p/ 8100 pgs. - R$500,00
5 - cartucho de toner p/ impressora lexmark optra t, 4069/610/610n/610sx/612/612n/6125/614/614/n,614nl/616/616n/optraimage 6145i/
t610sx, cod.12a5845 p/ 25000 pgs. - R$445,00
6 - cartucho de toner p/ impressora laser lexmark e320/e322 cod. 08a0478 p/ 6.000 pgs. - R$450,00
7 - cartucho de toner c/ conjunto integrado, memória flash opcional p/ fonte e, formulários p/ impressora laser, lexmark optra e310/e312/
e312l/ unisys uds-10/t series cod. 13t0101 p/ 6000 pgs. - R$385,62
8 - cartucho de toner p/ impressora laser lexmark optra s 1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/1855/1855n/2420/2450n/2455/2455m/
2455n/ cod. 1382925 p/ 17500 pgs. - R$460,00
9 - toner p/ impressora, laser lexmark e210 cod. 10s0150 p/ 2000 pgs. - R$342,00
10 - cartucho de impressão, para impressora laser xerox docuprint n17/4517 cod. 113r00095 p/ 10000 pgs. / R$893,00 / pç
11 - cartucho colorido p/ impressora hp 3320/3420/3425 cod. C8728a p/ 190 pgs. - R$65,00
12 - cartucho de tinta p/ impressora hp 710c/712c/722c/830c/832c/880c/882c/.cod.51645a(mono), p/ 833 pgs. - R$90,00
13 - cartucho de tinta p/ impressora hp 6122/ 930c/950c/960c/970cxi/1220c/photosmart p1000 cod.6578a colorido p/ 970 pgs. - R$115,00
14 - cartucho de tinta p/ impressora hp deskjet400l/420c/500c/540c/550c/ 560c/ apollo 1200.cod. 51625a p/ 167 pgs. - R$68,94
15 - cartucho de tinta preta p/ impressora jato de tinta hp deskjet 610c/640c/656c/.cod. C6614n p/ 228 pgs. - R$50,99
16 - cartucho preto p/ impressora hp 400l/420c/500c/540c.cod.51626a - R$52,45
17 - cartucho p/ impressora hp 600c/ 660c/ 660 cse/.cod.51629a, preto p/ 650 pgs. - R$51,00
18 - cartucho p/ impressora hp 350c/350cbi/600c/610c/640c/.cod.51649n, colorido p/ 151 pgs. - R$48,99
19 - cartucho p/ impressora hp 710c/ 712c/ 720c/ 722c/ 830c/.cod. C1823d, colorido p/ 690 pgs. - R$89,00
20 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4810a,preto p/ 16000 pgs. - R$89,00
21 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4811a, ciano p/ 24000 pgs. - R$119,99
22 - cartucho p/ impreesora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4812a, magenta p/24000 pgs. - R$116,00
23 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer 1700 cod. C4813a amarelo p/ 24000 pgs. - R$118,00
24 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4836a, ciano p/ 1750 pgs. - R$119,00
25 - cartucho p/ impressora hp color inkjet cp1700 cod. C4837a, magenta p/ 1750 pgs. - R$124,90
26 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700/3000/3000n/3000dtn/2200/.cod. C4844a, preto p/ 1430 pgs. - R$120,00
27 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4838a, amarelo p/ 1750 pgs. - R$124,00
28 - cartucho p/ impressora hp deskjet 840c cod. C6625a, colorido p/ 430 pgs. - R$111,00
29 - cartucho p/ impressora hp deskjet 810c/ 840c/ 3820 cod. C6615n, preto p/ 278 pgs. - R$59,00
30 - cartucho preto p/ impressora hp 3320/3420/3425 cod.8727 a p/ 220 pgs. - R$65,00
31 - cartucho tinta p/ impressora hp deskjet 870c/ 870 cse/ 870cxi/.cod. 51641a, colorido p/ 461 pgs. - R$94,90
32 - cartucho colorido p/ impressora lexmarkz12/ z22/ z32/.cod. Oem17g0060/16g0065 - R$109,70

33 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020/1100/.cod.13619hc(lexmark) - R$97,13
34 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770/.cod.12a1985 (lexmark) p/ 470 pgs. - R$114,50
35 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020//1100/.cod.13400hc (lexmark) - R$75,60
36 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35.cod. 10n0026 (lexmark) - R$94,50
37 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35. Cod. 10n0016 (lexmark) - R$83,61
38 - cartucho p/ impressora lexmark color jet printer z42/ z43/ z45/.colorida cod. 15m0125 (lexmark) p/ 470 pgs - R$150,50
39 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z12/ z22/z32 compaq ij 600, cod. 17g0050 (lexmark) p/ 410 pgs. - R$80,00
40 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770. Cod. 12a1975 (lexmark) p/ 1100 pgs. - R$118,00
41 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108-2 - R$230,00
42 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883 jato de tinta, preto cod. 5 9108-0 p/ 2280pgs. - R$126,00
43 - cartucho p/ impreesora olivetti jp170/190/192/250/.cod.5 9013-9, preto p/ 1500 - R$63,00
44 - refil p/ cartucho tinta p/ impreesora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108 8 p/ 105 pgs. - R$110,00
45 - refil p/ cartucho tinta p/ ompreesora olivetti jp 790/792/883, preto cod. 5 9108-1 p/ 380 pgs. - R$52,00
46 - cartucho de tinta colorida p/ impressora canon bjc 210/ bjc 240/ bjc 250 1000, colorido cod. Oem bc 05 - R$77,52
47 - cartucho de tinta preta p/ impressora canon bjc210/ bjc240/cbjc 250/.cod. Oem bc 02 - R$61,88
48 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, colorido cod. Bci 21 color - R$15,50
49 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, preto cod. Bci 21 black - R$9,14
50 - cartucho de tinta colorida p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/. Cod. Oem t18201 - R$25,24
51 - cartucho de tinta preta p/ impressora epson stylus 800/850/.cod.s020108 - R$8,13
52 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/600/800/850/1520, colorido cod. S020089 - R$12,89
53 - cartucho p/ impressora epson stylus color 660/700/740i/760/.colorido cod. S020191 - R$14,29
54 - cartucho p/ impressora epson stylus color 440/640/660/670/., preto cod. S020187 - R$9,16
55 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx / c42ux cod. T036120, preto - R$30,00
56 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx/ c42ux cod. T0307020, colorido - R$31,62
57 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.colorido, cod. T014201 - R$14,07
58 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.preto, cod. T013201 - R$7,90
59 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/500/600/700, preto cod. S020093 - R$7,55
60 - cartucho tinta preta p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/777’s.cod. Oem t017201 - R$22,50
61 - cartucho p/ impressora jato de tinta, iteutec ismarc/rima jet3, preto cod. 8r7638 - R$137,18
62 - cartucho de tinta p/ impressora ismarc texas instrument cod. 2558406 - R$167,50
63 - cartucho p/ impressora xerox xj-4257/docuprint c3/xjc3, preto cod. 108r140 p/ 900 pgs. - R$65,90
64 - cartucho p/ impressora xerox docuprint xj4c/xj6c/dwc450/home centre-docuprint c6.cod. 008r07660 p/ 275 pgs - R$181,90
65 - fita p/ impressora epson lx300/lx810/fx870/p80sa cod. 8750 - R$2,81
66 - fita p/ impressora matricial epson fx2180/ lq2070/lq2080/.cod. S015086 - R$18,66
67 - fita p/ impressora epson mx100 lq1070/1170, 13 x15,3 mm cod. 7754 - R$4,11
68 - fita p/ impressora matricial ml 120/ 172/ 180/.p/ 435 pgs, cod. 52102001 - R$9,80
69 - fita p/ impressora okidata pacemark printer 3410, 9 agulhas p/ 8vias p/ 550 pgs cod. 52105801 - R$62,00
70 - fita p/ impressora olivetti dm 119n, 80 colunas, com 09 mm de largura e 10 m de comprimento - R$4,20
71 - fita p/ impressora olivetti dm 124l/209l/224l/. Cod. 5 9001-5 p/ 3.000.000 caracteres - R$5,50
72 - fita p/ impressora olivetti dm 2091 matricial, 80 col. - R$5,50
73 - fita p/ impressora emília pc, elebra, rima xt 180, 9 mm x 10 metros - R$2,30
74 - fita p/ impressora matricial rima versot okidata cod. 182/380/390/391 - R$7,80
75 - fita p/ impressora matricial rima okidata ml590/591, p/ 450 pgs cod. 52106001 - R$62,00
76 - fita p/ impressora rima performace 400, 132 colunas - R$12,00
77 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta amarela 201810 - R$189,00
78 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta azul 201808 - R$195,00
79 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta lilas 201809 - R$210,00
80 - cartucho p/ impressora plotter novajet III tinta preta 51626-a - CANCELADO
81 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta amarela 208167-3 - CANCELADO
82 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta azul 208167-1 - CANCELADO
83 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta magenta 208167-2 - CANCELADO
84 - cartucho p/ impressora plotter novajet IV tinta preta 208167-4 - CANCELADO
85 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor amarelo 212964 - R$550,00
86 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor preto 212965 / R$549,00 / pç
87 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor ciano 212962 - R$525,00
88 - kit p/ impressora ploter novajet 736 gs+500 ml cor magenta 212963 - R$535,00
89 - refil p/ impressoraploter novajet 736 gs + 500 ml cor amarelo 213151 - R$183,00
90 - refil p/ impressora ploter novajet 736 gs + 500 ml cor ciano 213149 / R$150,50 / pç
91 - refil p/ impressora ploter novajet 736 gs + 500 ml cor preto 213152 - R$137,90
92 - refilp/ impressora ploter novajet 736 gs + 500 ml cor magenta 213150 / R$217,40 / pç

Ata de Registro de Preços: 323/2003
Pregão n.º: 001/2003
Protocolo n.º: 10/35686/2003
Objeto: registro de preços de suprimentos para impressão (cartucho, toner, fita, plotter)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: R A Sistemas Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 30/09/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - cartucho de tinta p/ impressora hp deskjet400l/420c/500c/540c/550c/ 560c/ apollo 1200.cod. 51625a p/ 167 pgs. / R$68,94 / pç
15 - cartucho de tinta preta p/ impressora jato de tinta hp deskjet 610c/640c/656c/.cod. C6614n p/ 228 pgs. - R$50,99
16 - cartucho preto p/ impressora hp 400l/420c/500c/540c.cod.51626a - R$52,45
17 - cartucho p/ impressora hp 600c/ 660c/ 660 cse/.cod.51629a, preto p/ 650 pgs. - R$51,00
18 - cartucho p/ impressora hp 350c/350cbi/600c/610c/640c/.cod.51649n, colorido p/ 151 pgs. - R$48,99
19 - cartucho p/ impressora hp 710c/ 712c/ 720c/ 722c/ 830c/.cod. C1823d, colorido p/ 690 pgs. - R$89,00
20 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4810a,preto p/ 16000 pgs. - R$89,00
21 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4811a, ciano p/ 24000 pgs. - R$119,99
22 - cartucho p/ impreesora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4812a, magenta p/24000 pgs. - R$116,00
23 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer 1700 cod. C4813a amarelo p/ 24000 pgs. - R$118,00
24 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp1700 cod. C4836a, ciano p/ 1750 pgs. - R$119,00
25 - cartucho p/ impressora hp color inkjet cp1700 cod. C4837a, magenta p/ 1750 pgs. - R$124,90
26 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700/3000/3000n/3000dtn/2200/.cod. C4844a, preto p/ 1430 pgs. - R$120,00
27 - cartucho p/ impressora hp color inkjet printer cp 1700 cod. C4838a, amarelo p/ 1750 pgs. - R$124,00
28 - cartucho p/ impressora hp deskjet 840c cod. C6625a, colorido p/ 430 pgs. - R$111,00
29 - cartucho p/ impressora hp deskjet 810c/ 840c/ 3820 cod. C6615n, preto p/ 278 pgs. - R$59,00
30 - cartucho preto p/ impressora hp 3320/3420/3425 cod.8727 a p/ 220 pgs. - R$65,00
31 - cartucho tinta p/ impressora hp deskjet 870c/ 870 cse/ 870cxi/.cod. 51641a, colorido p/ 461 pgs. - R$94,90
32 - cartucho colorido p/ impressora lexmarkz12/ z22/ z32/.cod. Oem17g0060/16g0065 - R$109,70
33 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020/1100/.cod.13619hc(lexmark) - R$97,13
34 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770/.cod.12a1985 (lexmark) p/ 470 pgs. - R$114,50
35 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 1000/1020//1100/.cod.13400hc (lexmark) - R$75,60
36 - cartucho colorido p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35.cod. 10n0026 (lexmark) - R$94,50
37 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z13/z23/z25/z33/z35. Cod. 10n0016 (lexmark) - R$83,61
38 - cartucho p/ impressora lexmark color jet printer z42/ z43/ z45/.colorida cod. 15m0125 (lexmark) p/ 470 pgs - R$150,50
39 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer z12/ z22/z32 compaq ij 600, cod. 17g0050 (lexmark) p/ 410 pgs. - R$80,00
40 - cartucho preto p/ impressora lexmark color jet printer 3200/5000/5700/5770. Cod. 12a1975 (lexmark) p/ 1100 pgs. - R$118,00
41 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108-2 - R$230,00
42 - cartucho p/ impressora olivetti jp790/792/883 jato de tinta, preto cod. 5 9108-0 p/ 2280pgs. - R$126,00
43 - cartucho p/ impreesora olivetti jp170/190/192/250/.cod.5 9013-9, preto p/ 1500 - R$63,00
44 - refil p/ cartucho tinta p/ impreesora olivetti jp790/792/883, colorido cod. 5 9108 8 p/ 105 pgs. - R$110,00
45 - refil p/ cartucho tinta p/ ompreesora olivetti jp 790/792/883, preto cod. 5 9108-1 p/ 380 pgs. - R$52,00
46 - cartucho de tinta colorida p/ impressora canon bjc 210/ bjc 240/ bjc 250 1000, colorido cod. Oem bc 05 - R$77,52
47 - cartucho de tinta preta p/ impressora canon bjc210/ bjc240/cbjc 250/.cod. Oem bc 02 - R$61,88
48 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, colorido cod. Bci 21 color - R$15,50
49 - cartucho p/ impressora canon bjc 2100, preto cod. Bci 21 black / R$9,14 / pç
50 - cartucho de tinta colorida p/ impressora epson stylus color 777/ stylus photo 680/. Cod. Oem t18201 - R$25,24
51 - cartucho de tinta preta p/ impressora epson stylus 800/850/.cod.s020108 / R$8,13 / pç
52 - cartucho p/ impressora epson stylus color 400/600/800/850/1520, colorido cod. S020089 / R$12,89 / pç
53 - cartucho p/ impressora epson stylus color 660/700/740i/760/.colorido cod. S020191 / R$14,29 / pç
54 - cartucho p/ impressora epson stylus color 440/640/660/670/., preto cod. S020187 / R$9,16 / pç
55 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx / c42ux cod. T036120, preto - R$30,00
56 - cartucho p/ impressora epson stylus c42sx/ c42ux cod. T0307020, colorido / R$31,62 / pç
57 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.colorido, cod. T014201 / R$14,07 / pç
58 - cartucho p/ impressora epson stylus color 80/480sx/480sxu.preto, cod. T013201 / R$7,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 304/2003
Pregão n.º: 18/2003
Protocolo n.º: 10/43247/2003
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através de veículo de passageiro, tipo van
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviço de Guraulhos
Vigência da Ata: 05/10/2004
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - serviços de transportes - veículo van (jogos abertos do interior) - / R$1,26 / km

Ata de Registro de Preços: 307/2003
Pregão n.º: 18/2003
Protocolo n.º: 10/43247/2003
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através de veículo de passageiro, tipo van
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: C. M. de Souza Transportes - ME
Vigência da Ata: 05/10/2004
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - serviços de transportes - veículo van (visita equipe técnica à museus e exposições) / R$1,06 / km

Ata de Registro de Preços: 308/2003
Pregão n.º: 18/2003
Protocolo n.º: 10/43247/2003
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através de veículo de passageiro, tipo van
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Zanca Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 05/10/2004
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - serviços de transportes - veículo van (jogos abertos da juventude) / R$1,22 / km
2 - serviços de transportes - veículo van (jogos regionais da 4ª região) / R$1,32 / km
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3 - serviços de transportes - veículo van (jogos abertos do interior) - R$1,26
4 - serviços de transportes - veículo van (jogos dos idosos) / R$1,40 / km
5 - serviços de transportes - veículo van (visita equipe técnica à museus e exposições) - R$1,06
6 - serviços de transportes - veículo van (eventos culturais, cursos e seminários) / R$1,16 / km
7 - serviços de transportes - veículo van (transportes escola de samba para desfile) / R$1,40 / km

Ata de Registro de Preços: 310/2003
Concorrência n.º: 15/2003
Protocolo n.º: 10/31707/2003
Objeto: registro de preços de cestas básicas, para atendimento dos plantões sociais das coordenadorias regionais de assistência social da
SMAS
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Alcamp Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 06/10/2004
Órgão gerenciador:
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - cesta básica, contendo os seguintes produtos e quantidades:
feijão tipo carioquinha 02 kg
sal iodado refinado 01 kg
sardinha em conserva 100 a 140 grs.
arroz agulhinha tipo 1 05 kg * extrato de tomate 300 a 400 grs.
óleo de soja 900 ml - 01 peça
farinha de milho 500 grs. 01 peça
açúcar refinado 02 kg.
fuba de milho 500 grs. 01 peça
macarrão tipo espaguete 02 kg.
leite em pó origem animal 400 grs, 02 peças. / R$29,66 / pç

Ata de Registro de Preços: 311/2003
Pregão n.º: 19/2003
Protocolo n.º: 10/43246/2003
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através de veículo de passageiro, tipo onibus
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Zanca Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 06/10/2004
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - serviços de transportes - onibus (jogos abertos da juventude) / R$3,75 / km
2 - serviços de transportes - onibus (jogos regionais da 4º região) - / R$3,75 / km
3 - serviços de transportes - onibus (jogos abertos do interior) / R$3,75 / km
4 - serviços de transportes - onibus (jogos dos idosos) / R$3,75 / km
5 - serviços de transportes - onibus (visita euipe técnica à museus e exposições) / R$3,75 / km
6 - serviços de transportes - onibus (eventos culturais, cursos, seminários) / R$3,75 / km
7 - serviços de transportes - onibus (transporte escola de samba) - / R$3,75 / km
8 - serviços de transportes - onibus (tour histórico campinas) / R$3,75 / km
9 - serviços de transportes - onibus (visita a praças de esportes, casas da cultura.) / R$3,75 / km
10 - serviços de transportes - onibus (eventos não programados) / R$3,75 / km
11 - serviços de transportes - onibus (eventos não programados) / R$3,75 / km

Ata de Registro de Preços: 322/2003
Concorrência: 012/2003
Protocolo n.º: 10/18111/2003
Objeto: registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cathita Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 20/10/2004
Órgão gerenciador: SMAS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - macarrão tipo ave maria / R$1,94 / pç
7 - macarrão tipo espaguete / R$1,94 / pç
8 - macarrão c/ ovos tipo parafuso / R$1,94 / pç
9 - macarrão p/ sopa c/ ovos - letrinha, arg., conchinha - 01 kg / R$2,32 / pç
10 - biscoito tipo maisena -embal. C/ 200 a 500 grs - R$3,63
11 - biscoito tipo cream-cracker - R$3,75
12 - rosquinha de leite - embal. C/ 200 a 500 grs. / R$2,81 / pç
13 - aveia - 500 grs. - R$2,56
14 - farinha de rosca - R$4,19
15 - farinha de trigo especial - R$1,44
16 - fermento pó - R$3,79
17 - geleia sabor morango - R$2,19
18 - geleia sabor goiaba - R$6,83
19 - gelatina pó sabor morango - R$3,37
20 - erva mate - R$6,97
21 - cha de eva-doce - cancelado
22 - chocolate em pó / R$4,42 / pç
23 - farinha de milho amarela - R$2,47
24 - fuba de milho - R$1,39
25 - farinha de mandioca - cancelado
26 - amido de milho - R$3,07
27 - goiabada - R$1,47
28 - ervilha em conserva - R$0,88
29 - milho verde - R$1,22
30 - sardinha óleo comestível 100 a 135 grs. - R$1,37
31 - molho de tomate refogado não peneirado - lata 340 a 370- grs - R$0,99
32 - margarina vegetal c/ sal - R$1,77
33 - maionese - R$2,37
34 - óleo de soja vegetal - 900 ml / R$2,00 / pç
35 - sal refinado e iodado - R$0,51
36 - queijo ralado - cancelado
37 - suco natural de frutas concentrado / R$2,34 / pç
38 - refrigerante embalagem descartável de 02 litros - R$1,10
39 - leite achocolatado / R$0,61 / pç
40 - suco frutas natural div. Sabores - cancelado
41 - biscoito doce sabor coco - 200 a 500 grs. - R$3,87
42 - waffle recheado c/ vitaminas - div. Sabores - 200 a 500 grs. / R$6,08 / pç
43 - biscoito recheado 150 a 200 grs. - diversos sabores / R$3,14 / pç

Ata de Registro de Preços: 322/2003
Concorrência: 012/2003
Protocolo n.º: 10/18111/2003
Objeto: registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Cathita Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 20/10/2004
Órgão gerenciador: SMAS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

Ata de Registro de Preços: 326/2003
Concorrência: 012/2003
Protocolo n.º: 10/18111/2003
Objeto: registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Progresso Alimentos Importação e Exportação Ltda.
Vigência da Ata: 20/10/2004
Órgão gerenciador: SMAS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - feijão carioquinha tipo 1 (graudo) /R$1,59 / kg
6 - macarrão tipo ave maria - R$1,94
7 - macarrão tipo espaguete - R$1,94
8 - macarrão c/ ovos tipo parafuso - R$1,94
9 - macarrão p/ sopa c/ ovos - letrinha, arg., conchinha - 01 kg - R$2,32
10 - biscoito tipo maisena -embal. C/ 200 a 500 grs - R$3,63
11 - biscoito tipo cream-cracker - R$3,75
12 - rosquinha de leite - embal. C/ 200 a 500 grs. - R$2,81
13 - aveia - 500 grs. - R$2,56
14 - farinha de rosca - R$4,19
15 - farinha de trigo especial - R$1,44
16 - fermento pó - R$3,79
17 - geleia sabor morango - R$2,19
18 - geleia sabor goiaba - R$6,83
19 - gelatina pó sabor morango / R$3,37 / kg

Ata de Registro de Preços: 327/2003
Concorrência: 012/2003
Protocolo n.º: 10/18111/2003
Objeto: registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: J. J. Antonioli e Cia. Ltda.
Vigência da Ata: 20/10/2004
Órgão gerenciador: SMAS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - vinagre de vinho branco - bem. C/ 750 ml / R$0,82 / pç
2 - leite condensado - cancelado
3 - creme de leite / R$1,39 / pç
4 - arroz beneficiado polido agulhinha tipo 1 - cancelado
5 - feijão carioquinha tipo 1 (graudo) - R$1,59
6 - macarrão tipo ave maria - R$1,94

7 - macarrão tipo espaguete - R$1,94
8 - macarrão c/ ovos tipo parafuso - R$1,94
9 - macarrão p/ sopa c/ ovos - letrinha, arg., conchinha - 01 kg - R$2,32
10 - biscoito tipo maisena -embal. C/ 200 a 500 grs / R$3,63 / pç
11 - biscoito tipo cream-cracker / R$3,75 / pç
12 - rosquinha de leite - embal. C/ 200 a 500 grs. - R$2,81
13 - aveia - 500 grs. / R$2,56 / pç
14 - farinha de rosca / R$4,19 / pç
15 - farinha de trigo especial / R$1,44 / pç
16 - fermento pó / R$3,79 / pç
17 - geleia sabor morango / R$2,19 / pç
18 - geleia sabor goiaba / R$6,83 / pç
19 - gelatina pó sabor morango - R$3,37
20 - erva mate / R$6,97 / pç
21 - cha de eva-doce - cancelado
22 - chocolate em pó - R$4,42
23 - farinha de milho amarela / R$2,47 / pç
24 - fuba de milho / R$1,39 / pç
25 - farinha de mandioca - cancelado
26 - amido de milho / R$3,07 / pç
27 – goiabada / R$1,47 / pç
28 - ervilha em conserva / R$0,88 / pç
29 - milho verde /R$1,22 / pç
30 - sardinha óleo comestível 100 a 135 grs. / R$1,37 / pç
31 - molho de tomate refogado não peneirado - lata 340 a 370- grs / R$0,99 / pç
32 - margarina vegetal c/ sal / R$1,77 / pç
33 – maionese / R$2,37 / pç
34 - óleo de soja vegetal - 900 ml - R$2,00
35 - sal refinado e iodado / R$0,51 / kg
36 - queijo ralado - cancelado
37 - suco natural de frutas concentrado - R$2,34
38 - refrigerante embalagem descartável de 02 litros / R$1,10 / pç
39 - leite achocolatado - R$0,61
40 - suco frutas natural div. Sabores - cancelado
41 - biscoito doce sabor coco - 200 a 500 grs. / R$3,87 / kg
42 - waffle recheado c/ vitaminas - div. Sabores - 200 a 500 grs. - R$6,08
43 - biscoito recheado 150 a 200 grs. - diversos sabores - R$3,14
44 - lentilha - embal. 500 grs. - cancelado
45 - grão de bico - embal. 500 grs. / R$11,97 / pç
46 - ervilha seca - embal. 500 grs. / R$6,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 324/2003
Pregão: 17/2003
Protocolo n.º: 10/45504/2003
Objeto: registro de preços de água mineral natural sem gás, acondicionada em galões de 20 litros
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:.Água Leve Distribuidora de Águas Ltda.
Vigência da Ata:22/10/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - água mineral natural, sem gás, destinada ao consumo humano, acondicionada em galões de 20 litros / R$2,25 / pç

Ata de Registro de Preços:330/2003
Pregão: 004/2003
Protocolo n.º: 10/48038/2003
Objeto: registro de preços de pedras britadas e outras.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:.Construtora Simoso Ltda.
Vigência da Ata: 30/10/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - pedra britada n.º 2 (dner em 037/97) / R$27,40 / m3

Ata de Registro de Preços:331/2003
Pregão: 004/2003
Protocolo n.º: 10/48038/2003
Objeto: registro de preços de pedras britadas e outras.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Galvani Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 30/10/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - pedra britada n.º 1 (dner em 037/97) / R$24,85 / m3

Ata de Registro de Preços:332/2003
Pregão: 004/2003
Protocolo n.º: 10/48038/2003
Objeto: registro de preços de pedras britadas e outras.
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora: Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.
Vigência da Ata: 30/10/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - pó de pedra / R$25,90 / m3
2 - pedra britada n.º 1 (dner em 037/97) - R$24,85
3 - pedra britada n.º 2 (dner em 037/97) - R$27,40
4 - pedra britada n.º 3 (dner em 037/97) / R$27,40 / m3
5 - pedra britada n.º 4 (dner em 037/97) / R$27,44 / m3
6 - pedrisco preto / R$27,41 / m3
7 – rachão / R$27,38 / m3
8 - pedra bica corrida / R$27,41 / m3

Ata de Registro de Preços: 338/2003
Pregão: 003/2003
Protocolo n.º: 10/35332/2003
Objeto: registro de preços de materiais dde consumo de enfermagem soluções
Detentora: Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda.
Vigência da Ata: 20/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - vaselina líquida frasco com 1000 ml / R$8,40 / pç
2 - água oxigenada 10 volumes frasco com 1000 ml - / R$1,51 / pç
3 - éter sulfuricoou oxido de etila frasco com 1000 ml - / R$6,70 / pç
4 - formoldeido - em solução mínima 37%, proanálise - 01 litro / R$3,53 / pç
5 - solução aguosa de glutaraldeido a 2% - fr 1000 ml / R$2,59 / pç
6 - vaselina sólida frasco 500 grs / R$5,73 / pç
7 - solução antisseptica para realização de assepsia complementar em pele (pvpi) a 10% frasco com 1000 ml / R$9,39 / pç
8 - hipoclorito de sódio 1% galão com 5 litros / R$5,02 / pç
10 - alcool a 70% com glicerina a 2%, frasco com 1 litro / R$3,64 / pç
11 - alcool etílico 70% 1 litro / R$2,09 / pç
12 - sabão líquido com ph neutro - 5 litros / R$9,40 / pç
13 - limpador multi enzimático para uso profissional - 5 litros / R$162,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 341/2003
Concorrência: 016/2003
Protocolo n.º: 10/31705/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Healthécnica Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 25/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - bolsa drenável ostomia urinária plástico transparente sem barreira recortável abertura: 43 mm / R$11,10 / pç

Ata de Registro de Preços: 342/2003
Concorrência: 016/2003
Protocolo n.º: 10/31705/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Hollister do Barsil Ltda.
Vigência da Ata: 25/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 50 + 2 mm /
R$3,99 / pç
12 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 60 mm - R$4,98
13 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 64 mm - R$6,15
14 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 64 mm / R$4,84 / pç
15 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 80 mm - R$7,50
16 - bolsa drenável ostomia urinária plásticotransparente com barreira resina sintética recortável abertura 64 mm / R$8,99 / pç
17 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico opaco aro diametro da flange e aro: 38 + 2 mm /
R$9,98 / pç
18 - bolsa drenável ostomia urinária plástico transparente sem barreira recortável abertura: 43 mm - R$11,10
19 - conjunto de 2 peças p/ ostomia urinária resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm - R$12,90
20 - barreira protetora pele resina sintética pó mínimo 28 g e máximo 30 g / R$17,49 / pç
21 - barreira protetora pele resina sintética pasta mínimo 56 g e máximo 60 g / R$17,49 / pç
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22 - barreira protetora para pela adesivo de 3a geração placa pré cortada 10 cm x 10 cm - R$6,00
23 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 35 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
24 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 32 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
25 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 28 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
26 - sistema de irrigação ostomia intestinal capacidade mínima de 1500 ml / R$44,00 / pç
27 - dispositivo p/ incontinencia urinária masculino latex ou silicone tamanho pequeno 30 mm de diametro - R$3,98
28 - cinto para fixação de bolsas material eslastico ajustável comprimento mínimo de 90 cm largura minima de 2,5 cm - / R$14,00 / pç
29 - bolsa fechada p/ ostomia intetinal plástico transparente sem barreira recortável abertura 19 a 70 mm - cancelado
30 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$12,00
31 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
32 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$11,50
33 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$13,00
34 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$12,00
35 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
36 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$12,50
37 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$13,50
38 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$15,00
39 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
40 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$12,00
41 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
/ R$11,29 / pç
42 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38
mm - R$15,00
43 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm - R$15,00
44 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57
mm - R$13,00
45 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo 60 a
64 mm - R$3,50
46 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo
60 a 64 mm - R$3,50
47 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm - R$3,98
48 - manga p/ irrigação plástico transparente com barreira comprimento mínimo de 80 cm diametro 45 mm à 60 mm / R$4,90 / pç
49 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm -
R$4,50
50 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm -
R$5,00
51 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm -
R$4,90
52 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm - R$4,80
53 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm - R$5,90
54 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm - R$4,80
55 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 38 mm - R$5,50
56 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 40 mm - R$4,80
57 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 45 mm - R$4,80
58 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 50 mm - R$4,80
59 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm - R$4,80
60 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 64 mm - R$6,40
61 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 50 + 1 mm - cancelado
62 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 44 mm - cancelado
63 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 38 mm - cancelado
64 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 32 mm - cancelado
65 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 25 mm - cancelado
66 - protetor de ostomia sem barreira microporoso opaco pré cortado diametro: 45 mm + 6 mm / R$1,10 / pç
67 - protetor de ostomia com barreira resina sintética recortável diametro: 19 mm à 50 mm - R$9,00
68 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura m´nima 13 à 20 mm e
máxima de 40 à 50 mm - R$12,00
69 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 mm - R$13,00
70 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 44 + 6 mm - R$13,00
71 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 + 3 mm - R$13,00
72 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 57 + 3 mm - R$11,00
73 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 44 + 6 mm - R$12,00
74 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 38 + 2 mm / R$9,80 / pç
75 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 19 mm e externo 38 mm -
R$4,00
76 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 22 mm e externo 38 mm -
R$4,00
77 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 38 mm e externo 57 mm -
cancelado
78 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 41 mm e externo 57 mm -
R$4,00
79 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 45
+ 6 mm - R$11,00
80 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 57
+ 3 mm / R$11,78 / pç
81 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 70
mm / R$11,29 / pç
82 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm -
R$10,88
83 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 44 + 6 mm / R$11,29 /
pç
84 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 57 + 3 mm - R$10,98
85 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 70 mm / R$11,29 / pç
86 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm /
R$9,80 / pç
87 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 44 + 6 mm -
R$12,00
88 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 57 + 3 mm -
R$13,00
89 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal de plástico opaca com barreira pré-cortada, diametro de abertura: 38 mm - R$32,00
90 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínima 15 à 43 mm -
cancelado
91 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 31 +1 mm / R$14,80 / pç
92 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 28 + 1 mm / R$14,80 / pç
93 - conjunto 2 peças p/ colostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 35 mm / R$14,80 / pç
94 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 38 mm / R$14,80 / pç
95 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 41 mm / R$14,80 / pç
96 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro recortável 15 a 43 mm / R$14,80 / pç
97 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
98 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
99 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 41 mm / R$14,80 / pç
100 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico transparente aro 44 + 1 mm / R$14,80 / pç
101 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico opaca aro 25 mm / R$14,80 / pç
102 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 28 + 1 mm / R$14,80 / pç
103 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 31 + 1 mm / R$14,80 / pç
104 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 35 mm / R$14,80 / pç
105 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 38 mm / R$14,80 / pç
106 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética cortada diametro da abertura: 35 mm sistema
anti refluxo - R$32,00
107 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética recortavel diametro da abertura: 15 a 43 mm
sistema anti refluxo - R$19,98
108 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 38 mm sistema anti
refluxo - cancelado
109 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
110 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 35 mm - cancelado
111 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética pré cortada abertur: 15 mm à 43 mm - R$19,98
112 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
113 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 38 mm - R$6,19 / pç
114 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 51 mm / R$6,19/ pç
115 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm / R$14,80 / pç
116 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm / R$14,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 343/2003
Concorrência: 016/2003
Protocolo n.º: 10/31705/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Mogami Importação e Exportação Ltda.
Vigência da Ata: 25/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
38 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 38 mm
/ R$15,00 / pç

39 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
40 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$12,00
41 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$11,29
42 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa renavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38
mm / R$15,00 / pç
43 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm / R$15,00/pç

Ata de Registro de Preços: 344/2003
Concorrência: 016/2003
Protocolo n.º: 10/31705/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Bristol – Myers Squibb Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 25/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 38 mm / R$5,50
/ pç
9 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 40 mm - R$4,98
10 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 45 mm - R$4,98
11 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 50 + 2 mm -
R$3,99
12 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 60 mm - R$4,98
13 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 64 mm / R$6,15
/ pç
14 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 64 mm - R$4,84
15 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 80 mm - R$7,50
16 - bolsa drenável ostomia urinária plásticotransparente com barreira resina sintética recortável abertura 64 mm - R$8,99
17 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico opaco aro diametro da flange e aro: 38 + 2 mm -
R$9,98
18 - bolsa drenável ostomia urinária plástico transparente sem barreira recortável abertura: 43 mm - R$11,10
19 - conjunto de 2 peças p/ ostomia urinária resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm / R$12,90 / pç
20 - barreira protetora pele resina sintética pó mínimo 28 g e máximo 30 g - R$17,49
21 - barreira protetora pele resina sintética pasta mínimo 56 g e máximo 60 g - R$17,49
22 - barreira protetora para pela adesivo de 3a geração placa pré cortada 10 cm x 10 cm / R$6,00 / pç
23 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 35 mm diametro externo do
disco: 45 mm - / R$4,00 / pç
24 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 32 mm diametro externo do
disco: 45 mm - / R$4,00 / pç
25 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 28 mm diametro externo do
disco: 45 mm / R$4,00 / pç
26 - sistema de irrigação ostomia intestinal capacidade mínima de 1500 ml - R$44,00
27 - dispositivo p/ incontinencia urinária masculino latex ou silicone tamanho pequeno 30 mm de diametro - R$3,98
28 - cinto para fixação de bolsas material eslastico ajustável comprimento mínimo de 90 cm largura minima de 2,5 cm - R$14,00
29 - bolsa fechada p/ ostomia intetinal plástico transparente sem barreira recortável abertura 19 a 70 mm - cancelado
30 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- / R$12,00 / pç
31 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- / R$12,00 / pç
32 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
/ R$11,50 / pç
33 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 70 mm
- / R$13,00 / pç
34 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- / R$12,00 / pç
35 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- / R$12,00 /pç
36 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
- / R$12,50 / pç
37 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
/ R$13,50 / pç
38 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$15,00
39 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 45 mm
/ R$12,00 / pç
40 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 57 mm
/ R$12,00 / pç
41 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$11,29
42 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38
mm - R$15,00
43 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm - R$15,00
44 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57
mm / R$13,00 / pç
45 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo 60 a
64 mm / R$3,50 pç
46 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo
60 a 64 mm / R$3,50 / pç
47 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm - R$3,98
48 - manga p/ irrigação plástico transparente com barreira comprimento mínimo de 80 cm diametro 45 mm à 60 mm - R$4,90
49 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm -
R$4,50
50 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm /
R$5,00 / pç
51 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm -
R$4,90
52 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm - R$4,80
53 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm / R$5,90 / pç
54 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm - R$4,80
55 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 38 mm / R$5,50 / pç
56 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 40 mm - R$4,80
57 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 45 mm - R$4,80
58 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 50 mm - R$4,80
59 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm - R$4,80
60 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 64 mm / R$6,40 / pç
61 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 50 + 1 mm - cancelado
62 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 44 mm - cancelado
63 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 38 mm - cancelado
64 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 32 mm - cancelado
65 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 25 mm - cancelado
66 - protetor de ostomia sem barreira microporoso opaco pré cortado diametro: 45 mm + 6 mm - R$1,10
67 - protetor de ostomia com barreira resina sintética recortável diametro: 19 mm à 50 mm - / R$9,00 / pç
68 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura m´nima 13 à 20 mm e
máxima de 40 à 50 mm / R$12,00 / pç
69 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 mm / R$13,00 / pç
70 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 44 + 6 mm / R$13,00 / pç
71 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 + 3 mm / R$13,00 / pç
72 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 57 + 3 mm / R$11,00 / pç
73 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 44 + 6 mm / R$12,00 / pç
74 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 38 + 2 mm - R$9,80
75 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 19 mm e externo 38 mm / R$4,00
/ pç
76 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 22 mm e externo 38 mm / R$4,00
/ pç
77 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 38 mm e externo 57 mm -
cancelado
78 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 41 mm e externo 57 mm / R$4,00
/ pç
79 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 45
+ 6 mm / R$11,00 / pç
80 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 57
+ 3 mm - R$11,78
81 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 70
mm - R$11,29
82 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm -
R$10,88
83 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 44 + 6 mm - R$11,29
84 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 57 + 3 mm - R$10,98
85 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 70 mm - R$11,29
86 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm -
R$9,80
87 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 44 + 6 mm /
R$12,00 / pç
88 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 57 + 3 mm /
R$13,00 / pç
89 – bolsa drenável p/ ostomia intestinal de plástico opaca com barreira pré-cortada, diametro de abertura: 38 mm / R$32,00 / pç
90 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínima 15 à 43 mm -
cancelado
91 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 31 +1 mm - R$14,80
92 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 28 + 1 mm - R$14,80
93 - conjunto 2 peças p/ colostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 35 mm - R$14,80
94 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 38 mm - R$14,80



Quarta-feira, 02de junho de 2004 19Diário Oficial
95 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 41 mm - R$14,80
96 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro recortável 15 a 43 mm - R$14,80
97 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
98 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
99 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 41 mm - R$14,80
100 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico transparente aro 44 + 1 mm - R$14,80
101 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico opaca aro 25 mm - R$14,80
102 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 28 + 1 mm - R$14,80
103 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 31 + 1 mm - R$14,80
104 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 35 mm - R$14,80
105 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 38 mm - R$14,80
106 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética cortada diametro da abertura: 35 mm sistema
anti refluxo / R$32,00 / pç
107 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética recortavel diametro da abertura: 15 a 43 mm
sistema anti refluxo - R$19,98
108 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 38 mm sistema anti
refluxo - cancelado
109 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
110 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 35 mm - cancelado
111 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética pré cortada abertur: 15 mm à 43 mm - R$19,98
112 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
113 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 38 mm - R$6,19
114 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 51 mm - R$6,19
115 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm - R$14,80
116 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm - R$14,80
117 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca barreira protetora resina sintética recortável abertura: 64 mm / R$5,40 / pç
118 - bolsa drenávelp/ ostomia intestinal plástico opaca barreira protetora resina sintética recortável abertura: 80 mm - cancelado
119 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal pediátrica plástico transparente com barreira recortável abertura: 50 mm - cancelado
120 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira recortável abertura: 80 mm - cancelado
121 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira recortável abertura: 35 mm / R$29,00 / pç
122 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética pré-recortada abertura: 38 mm - R$18,98
123 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura: 45 mm sistema anti
refluxo / R$11,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 345/2003
Concorrência: 016/2003
Protocolo n.º: 10/31705/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Coloplast do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 25/11/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 40 mm / R$4,98
/ pç
10 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 45 mm / R$4,98
/ pç
11 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 50 + 2 mm -
R$3,99
12 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 60 mm / R$4,98
/ pç
13 - bolsa drenável ostomia intestinal plástico transparente com barreira protetora resina sintética pré cortada abertura: 64 mm - R$6,15
14 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 64 mm - R$4,84
15 - bolsa drenável ostomia intestinal plastico trasnparente com barreira rersina sintética recortável abertura: 80 mm / R$7,50 / pç
16 - bolsa drenável ostomia urinária plásticotransparente com barreira resina sintética recortável abertura 64 mm - R$8,99
17 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico opaco aro diametro da flange e aro: 38 + 2 mm -
R$9,98
18 - bolsa drenável ostomia urinária plástico transparente sem barreira recortável abertura: 43 mm - R$11,10
19 - conjunto de 2 peças p/ ostomia urinária resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm - R$12,90
20 - barreira protetora pele resina sintética pó mínimo 28 g e máximo 30 g - R$17,49
21 - barreira protetora pele resina sintética pasta mínimo 56 g e máximo 60 g - R$17,49
22 - barreira protetora para pela adesivo de 3a geração placa pré cortada 10 cm x 10 cm - R$6,00
23 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 35 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
24 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 32 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
25 - disco convexo compatível conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno disco: 28 mm diametro externo do
disco: 45 mm - R$4,00
26 - sistema de irrigação ostomia intestinal capacidade mínima de 1500 ml - R$44,00
27 - dispositivo p/ incontinencia urinária masculino latex ou silicone tamanho pequeno 30 mm de diâmetro / R$3,98 / pç
28 - cinto para fixação de bolsas material eslastico ajustável comprimento mínimo de 90 cm largura minima de 2,5 cm - R$14,00
29 - bolsa fechada p/ ostomia intetinal plástico transparente sem barreira recortável abertura 19 a 70 mm - cancelado
30 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$12,00
31 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
32 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$11,50
33 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$13,00
34 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$12,00
35 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
36 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$12,50
37 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$13,50
38 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 38 mm
- R$15,00
39 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 45 mm
- R$12,00
40 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 57 mm
- R$12,00
41 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico opaca aro diametro da flange e aro: 70 mm
- R$11,29
42 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 38
mm - R$15,00
43 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 45
mm - R$15,00
44 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plástico transparente aro diametro da flange e aro: 57
mm - R$13,00
45 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo 60 a
64 mm - R$3,50
46 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínimo 13 à 20 e máximo
60 a 64 mm - R$3,50
47 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm / R$3,98 / pç
48 - manga p/ irrigação plástico transparente com barreira comprimento mínimo de 80 cm diametro 45 mm à 60 mm - R$4,90
49 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm /
R$4,50 / pç
50 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm -
R$5,00
51 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm /
R$4,90 / pç
52 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 25 mm / R$4,80 / pç
53 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 32 mm - R$5,90
54 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 35 mm / R$4,80 / pç
55 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 38 mm - R$5,50
56 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 40 mm / R$4,80 / pç
57 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 45 mm / R$4,80 / pç
58 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 50 mm / R$4,80 / pç
59 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 60 mm / R$4,80 / pç
60 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável diametro de abertura 64 mm - R$6,40
61 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 50 + 1 mm - cancelado
62 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 44 mm - cancelado
63 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 38 mm - cancelado
64 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 32 mm - cancelado
65 - bolsa fechada p/ ostomia intestinal plástico opaca sem barreira microporoso pré cortada diametro de abertura: 25 mm - cancelado
66 - protetor de ostomia sem barreira microporoso opaco pré cortado diametro: 45 mm + 6 mm - R$1,10
67 - protetor de ostomia com barreira resina sintética recortável diametro: 19 mm à 50 mm - R$9,00
68 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura m´nima 13 à 20 mm e
máxima de 40 à 50 mm - R$12,00
69 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 mm - R$13,00
70 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 44 + 6 mm - R$13,00
71 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável transparente aro sistema antirefluxo diametro
da flange e aro: 57 + 3 mm - R$13,00
72 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 57 + 3 mm - R$11,00
73 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 44 + 6 mm - R$12,00
74 - conjunto de 2 peças para ostomia urinária com resina sintética flange bolsa drenável opaca aro sistema antirefluxo diametro da
flange e aro: 38 + 2 mm - R$9,80
75 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 19 mm e externo 38 mm -
R$4,00
76 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 22 mm e externo 38 mm -
R$4,00
77 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 38 mm e externo 57 mm -
cancelado
78 - disco convexo compatível com o conjunto de 2 peças bolsa opaca ou transparente diametro interno 41 mm e externo 57 mm -
R$4,00

79 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 45
+ 6 mm - R$11,00
80 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 57
+ 3 mm - R$11,78
81 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenavel plastico transparente aro diamero da flange e aro: 70
mm - R$11,29
82 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm /
R$10,88 / pç
83 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 44 + 6 mm - R$11,29
84 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 57 + 3 mm / R$10,98 /
pç
85 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico opaca flange e aro: 70 mm - R$11,29
86 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 38 + 2 mm -
R$9,80
87 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 44 + 6 mm -
R$12,00
88 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente flange e aro: 57 + 3 mm -
R$13,00
89 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal de plástico opaca com barreira pré-cortada, diametro de abertura: 38 mm - R$32,00
90 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura mínima 15 à 43 mm -
cancelado
91 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 31 +1 mm - R$14,80
92 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 28 + 1 mm - R$14,80
93 - conjunto 2 peças p/ colostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 35 mm - R$14,80
94 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 38 mm - R$14,80
95 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 41 mm - R$14,80
96 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro recortável 15 a 43 mm - R$14,80
97 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
98 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro recortável 15 a 43 mm - cancelado
99 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico transparente aro 41 mm - R$14,80
100 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico transparente aro 44 + 1 mm - R$14,80
101 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sitética flange plastico opaca aro 25 mm - R$14,80
102 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 28 + 1 mm - R$14,80
103 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 31 + 1 mm - R$14,80
104 - conjunto 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 35 mm - R$14,80
105 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange drenável plástico opaca aro 38 mm - R$14,80
106 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética cortada diametro da abertura: 35 mm sistema
anti refluxo - R$32,00
107 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética recortavel diametro da abertura: 15 a 43 mm
sistema anti refluxo / R$19,98 / pç
108 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 38 mm sistema anti
refluxo - cancelado
109 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
110 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira base de reina pré cortada abertura: 35 mm - cancelado
111 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico opaca com barreira resina sintética pré cortada abertur: 15 mm à 43 mm - / R$19,98 /
pç
112 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética pré cortada abertura: 31 + 1 mm - cancelado
113 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 38 mm - R$6,19
114 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira karaya pré cortada abertura: 51 mm - R$6,19
115 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm - R$14,80
116 - conjunto de 2 peças p/ ostomia intestinal resina sintética flange bolsa drenável plástico transparente aro 25 mm - R$14,80
117 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca barreira protetora resina sintética recortável abertura: 64 mm - R$5,40
118 - bolsa drenávelp/ ostomia intestinal plástico opaca barreira protetora resina sintética recortável abertura: 80 mm - cancelado
119 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal pediátrica plástico transparente com barreira recortável abertura: 50 mm - cancelado
120 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira recortável abertura: 80 mm - cancelado
121 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira recortável abertura: 35 mm - R$29,00
122 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética pré-recortada abertura: 38 mm - / R$18,98
/ pç
123 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com barreira resina sintética recortável abertura: 45 mm sistema anti
refluxo - R$11,00
124 - bolsa drenável p/ ostomia urinária plástico transparente com resina sintética pré-cortada abertura: 31 + 1 mm sistema anti refluxo
- cancelado
125 - protetor de ostomia com barreira resina sintética opaco pré cortado diametro: 40 mm / R$4,70 / pç
126 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico transparente com barreira resina sintética recortável abertura:64 MM - cancelado
127 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plastico opaca com barreira resina sintética recortável abertura:64 MM - cancelado
128 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente combarreira resina sintética recortável diametro da abertura: 60 mm /
R$4,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 352/2003
Pregão: 22/2003
Protocolo n.º: 10/48206/2003
Objeto: registro de preços de produtos químicos para piscinas.
Detentora: Genco Química Industrial Ltda.
Vigência da Ata: 02/12/2004
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - clarificante e auxiliar de filtração / R$3,89 / pç
2 - oxidante granulado / R$257,47 / pç
3 - cloro estabilizado granulado / R$306,51 / pç
4 - promotor de alcalinidade / R$2,63 / pç
5 – alcalinizante / R$2,57 / pç
6 - acidulante granulado balde de 2 kg / R$13,88 / pç
7 - estojo de testes p/ análise de água / R$3,34 / pç
8 - estojo de testes para análise de dureza cálcica / R$74,86 / pç
9 - solução DC10 para dureza cálcica, frasco de 23 ml. - cx c/ 24 / R$74,86 / pç
10 - solução DC11 para dureza cálcica, frasco 23 ml - cx c/ 24 / R$3,94 / pç
11 - solução DC12 para dureza cálcica, frasco 23 ml - cx c/ 24 / R$12,51 / pç
12 - solução cl1 p/ cloro livre, frasco 23 ml - cx c/ 24 - / R$100,00 / pç
13 - solução cl2 p/ cloro livre, frasco 23 ml - cx c/ 24 - / R$100,00 / pç
14 - solução PH p/ agua de piscinas, frasco 23 ml - cx c/ 24 - / R$100,00 / pç
15 - promotor de dureza cálcica - pcte. 1 kg / R$74,86 / pç
16 - solução n.º 3 p/ alcalinidade total, frasco c23 ml - cx c/ 24 / R$74,86 / pç
17 - solução n.º 4 p/ alcalinidade total, frasco c23 ml - cx c/ 25 / R$76,16 / pç
18 - detergente borda limpa p/ limpeza de piscina 1000 ml. - R$20,96 / pç

Ata de Registro de Preços: 356/2003
Pregão: 20/2003
Protocolo n.º: 10/40041/2003
Objeto: registro de preços de serviços de filmagem e reprodução para documentação digital de eventos públicos
Detentora: LC – Pro Produções e Publicidade Ltda.
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: Gabinete Prefeita
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços - filmagem / edição / R$437,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 357/2003
Concorrência: 026/2003
Protocolo n.º: 10/54601/2003
Objeto: Registro de Preços de serviços de recomposição de Conjunto de “Brizes Soleil” nas fachadas do Paço Municipal de Campinas,
incluindo o fornecimento de materiais
Detentora: Ibasa Engenharia Ltda.
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1.1 – Placas / R$50,08 / pç
1.2 - Buchas Pivotantes / R$2,40 / pç
1.3 – Puxadores / R$2,40 / pç
1.4 - Aleta Lateral de Giro para fixação dos varões / R$0,48 / pç
2.1 - Montantes de fixação piso/teto / R$67,20 / pç
2.2 - Sistema de fixação piso/teto / R$4,80 / pç
3.1 - Varão ou Barra de Acionamento / R$13,76 / pç
3.2 - Pino prendedor cupilhado / R$1,76 pç

Ata de Registro de Preços: 358/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: Dental Solident Ltda.
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - cone secundário guta percha em pontas r7 –branco / R$9,48 / pç
8 - cone secundário guta percha em pontas rS -branco - R$8,95
9 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor b-2 - R$26,99
10 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor c-2 - R$26,99
11 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor a-3 - R$26,99
12 - creme dental fluoretado - 90 gramas - R$0,78
13 - resina composta micro perticula fotopolimerizavel cor a-2 - R$26,99
14 - cimento pó a base oxido zn reforçado p/ restauração provis. - R$21,56
15 - cimento de obturação de canal po, mini. 14 e max. 18 g. - cancelado
16 - fluoreto de sódio em pó - embalagem c/ 1 a 2 gramas - cancelado
17 - solução desmineralizante - fr. 20 ml. - R$5,80
18 - cone de papel absorvente estandartizado 2ª séria - 45 a 80 - R$7,89
19 - gesso comum p/ odontologia - R$1,15
20 - agulha sutura grande g12 - R$0,76
21 - broca de aço baixa rotação esferica n.º 02 - R$1,98
22 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.º 557 - R$3,98
23 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo - R$0,61
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades - R$2,41
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
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26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 - unidade - R$0,76
27 - seringa tipo luer look - 5 cc - R$19,10
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm - R$0,41
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. - R$4,38
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. - R$2,03
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 - unidade - R$8,77
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g - R$6,10
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 - R$11,99
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 - R$24,70
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos / R$1,60 / pç
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya - R$15,71
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada - R$4,33
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica - R$0,76
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 - cilindrica - R$0,76
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 - R$3,98
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 - R$3,98
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 - R$3,98
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml - R$2,76
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos - R$81,99
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto - R$30,00
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil - R$30,00
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - R$15,90
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 - ff - R$0,76
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
68 - lima tipo flexo file 25 mm - R$23,21
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - R$31,80
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 - R$3,98
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 - R$17,80
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 - R$17,80
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 - R$18,30
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 - R$17,20
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico - R$1,49
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - R$1,69
77 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato tronco cônica - R$33,94
78 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato de pera - R$33,94
79 - isolante - R$3,98
80 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 81 - R$6,28
81 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 69 - R$6,28
82 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 66 - R$6,28
83 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 65 - R$6,28
84 - cimento obturador endodonticos - R$19,80
85 - sugador cirúrgico descartável - / R$21,00 / pç
86 - escovas bitufo - R$3,20
87 - resina autopolimerisável pó cor de rosa - R$20,54
88 - resina autopolimerisável pó incolor - R$20,54
89 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 62 - R$6,28
90 - gluconato de clorexidina 0,12% - R$11,20
91 - verniz c/ fluor contendo 5% de fluoreto de sódio / R$12,00 / pç
92 - godiva p/ vedamento periférico / R$12,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 359/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: L M Suprimentos Odontológicos Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
19 - gesso comum p/ odontologia / R$1,15 / pç
20 - agulha sutura grande g12 - R$0,76
21 - broca de aço baixa rotação esferica n.º 02 - R$1,98
22 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.º 557 - R$3,98
23 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo - R$0,61
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades - R$2,41
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 - unidade - R$0,76
27 - seringa tipo luer look - 5 cc - R$19,10
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm / R$0,41 / pç
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. - R$4,38
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. - R$2,03
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 - unidade - R$8,77
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g - R$6,10
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 - R$11,99
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 - R$24,70
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya - R$15,71
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada - R$4,33
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica - R$0,76
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 - cilindrica - R$0,76
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 - R$3,98
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 - R$3,98
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 - R$3,98
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml / R$2,76 / pç
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos - R$81,99
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto / R$30,00 / pç
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil / R$30,00 / pç
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - R$15,90
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 - ff - R$0,76
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
68 - lima tipo flexo file 25 mm - R$23,21
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - R$31,80
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 - R$3,98
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 - R$17,80
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 - R$17,80
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 - R$18,30
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 - R$17,20
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico - R$1,49
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - R$1,69
77 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato tronco cônica / R$33,94 / pç
78 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato de pêra / R$33,94 / pç
79 - isolante - R$3,98
80 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 81 / R$6,28 / pç
81 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 69 / R$6,28 / pç
82 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 66 / R$6,28 / pç
83 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 65 / R$6,28 / pç
84 - cimento obturador endodonticos - R$19,80
85 - sugador cirúrgico descartável - R$21,00
86 - escovas bitufo / R$3,20 / pç
87 - resina autopolimerisável pó cor de rosa - R$20,54
88 - resina autopolimerisável pó incolor - R$20,54
89 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 62 / R$6,28 / pç
90 - gluconato de clorexidina 0,12% - R$11,20
91 - verniz c/ fluor contendo 5% de fluoreto de sódio - R$12,00
92 - godiva p/ vedamento periférico - R$12,80
93 - resina autopolimerisável líquido acrílico / R$11,42 / pç
94 - cera sete p/ uso odontológico - R$3,94

95 - broca diamantada alta rotação 3168 - R$0,76
96 - broca carbide alta rotação cilíndrica 1556 - R$3,98
97 - broca carbide alta rotação cirúrgica n.º 6 - R$4,24
98 - broca diamantada alta rotação 3083 - R$0,76
99 - broca p/ remoção de amálgama alta rotação 1557 - R$1,70
100 - guta percha em bastão sortidas - R$9,80
101 - cloridrato de mepivacaina - R$29,70
102 - agulha p/ seringa luer look 40 x 20 / R$3,57 / pç

Ata de Registro de Preços: 360/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: Dakfilm Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - creme dental fluoretado - 90 gramas / R$0,78 / pç

Ata de Registro de Preços: 361/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: Alice Dias Motta Ferreira Rio Claro - EPP
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades / R$12,55 / pç
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo – unidade / R$1,50 / pç
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs / R$22,65 / pç

Ata de Registro de Preços: 362/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: Portal Ltda.
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - solução base óleo de cravo p/ uso odontológico - 20 ml / R$3,20 / pç
2 - cimento líquido a base de Ox. Zinco reforçado -rest. Provis. - R$13,71
3 - solução evidenciadora a base de fucsina - fr. 10 ml / R$2,29 / pç
4 - tricresol formalina - fr. 10 ml / R$2,55 / pç
5 - sol. Anest. Cloridrato priloc. / felipres. 1,8 ml - lote c/ 100 - R$23,10
6 - hidroxido de cálcio pasta catalizadora kit - R$17,89
7 - cone secundário guta percha em pontas r7 -branco - R$9,48
8 - cone secundário guta percha em pontas rS -branco - R$8,95
9 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor b-2 - R$26,99
10 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor c-2 - R$26,99
11 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor a-3 - R$26,99
12 - creme dental fluoretado - 90 gramas - R$0,78
13 - resina composta micro perticula fotopolimerizavel cor a-2 - R$26,99
14 - cimento pó a base oxido zn reforçado p/ restauração provis. - R$21,56
15 - cimento de obturação de canal po, mini. 14 e max. 18 g. - cancelado
16 - fluoreto de sódio em pó - embalagem c/ 1 a 2 gramas - cancelado
17 - solução desmineralizante - fr. 20 ml. - R$5,80
18 - cone de papel absorvente estandartizado 2ª séria - 45 a 80 / R$7,89 / pç
19 - gesso comum p/ odontologia - R$1,15
20 - agulha sutura grande g12 / R$0,76 / pç
21 - broca de aço baixa rotação esferica n.º 02 - / R$1,98 / pç
22 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.º 557 - R$3,98
23 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo - R$0,61
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades - R$2,41
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 – unidade / R$0,76 / pç
27 - seringa tipo luer look - 5 cc - R$19,10
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm - R$0,41
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. - R$4,38
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. - R$2,03
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 – unidade / R$8,77 / pç
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g - R$6,10
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 - R$11,99
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 - R$24,70
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 / R$30,92 / pç
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada / R$0,76 / pç
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida / R$0,86 / pç
43 - escova dental infantil – unidade / R$0,21 / pç
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya - R$15,71
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada / R$4,33 / pç
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica / R$0,76 / pç
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 – cilíndrica / R$0,76 / pç
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 - R$3,98
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 - R$3,98
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 - R$3,98
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml - R$2,76
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos - R$81,99
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto - R$30,00
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil - R$30,00
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - R$15,90
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 – ff / R$0,76 / pç
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades / R$1,76 / pç
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades / R$1,76 / pç
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades / R$1,76 / pç
68 - lima tipo flexo file 25 mm - R$23,21
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - / R$31,80 / pç
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 - R$3,98
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 - R$17,80
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 - R$17,80
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 - R$18,30
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 - R$17,20
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico - R$1,49
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - R$1,69
77 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato tronco cônica - R$33,94
78 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato de pera - R$33,94
79 – isolante / R$3,98 / pç
80 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 81 - R$6,28
81 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 69 - R$6,28
82 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 66 - R$6,28
83 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 65 - R$6,28
84 - cimento obturador endodonticos / R$19,80 / pç
85 - sugador cirúrgico descartável - R$21,00
86 - escovas bitufo - R$3,20
87 - resina autopolimerisável pó cor de rosa / R$20,54 / pç
88 - resina autopolimerisável pó incolor / R$20,54 / pç
89 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 62 - R$6,28
90 - gluconato de clorexidina 0,12% - R$11,20
91 - verniz c/ fluor contendo 5% de fluoreto de sódio - R$12,00
92 - godiva p/ vedamento periférico - R$12,80
93 - resina autopolimerisável líquido acrílico - R$11,42
94 - cera sete p/ uso odontológico / R$3,94 / pç
95 - broca diamantada alta rotação 3168 / R$0,76 / pç
96 - broca carbide alta rotação cilíndrica 1556 - R$3,98
97 - broca carbide alta rotação cirúrgica n.º 6 - R$4,24
98 - broca diamantada alta rotação 3083 / R$0,76 / pç
99 - broca p/ remoção de amálgama alta rotação 1557 - R$1,70
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100 - guta percha em bastão sortidas / R$9,80 / pç
101 - cloridrato de mepivacaina / R$29,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 364/2003
Concorrência: 011/2003
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: A M Moliterno
Vigência da Ata: 08/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor b-2 / R$26,99 / pç
10 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor c-2 / R$26,99 / pç
11 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor a-3 / R$26,99 / pç
12 - creme dental fluoretado - 90 gramas - R$0,78
13 - resina composta micro perticula fotopolimerizavel cor a-2 / R$26,99 / pç
14 - cimento pó a base oxido zn reforçado p/ restauração provis. - R$21,56
15 - cimento de obturação de canal po, mini. 14 e max. 18 g. - cancelado
16 - fluoreto de sódio em pó - embalagem c/ 1 a 2 gramas - cancelado
17 - solução desmineralizante - fr. 20 ml. / R$5,80 / pç
18 - cone de papel absorvente estandartizado 2ª séria - 45 a 80 - R$7,89
19 - gesso comum p/ odontologia - R$1,15
20 - agulha sutura grande g12 - R$0,76
21 - broca de aço baixa rotação esferica n.º 02 - R$1,98
22 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.º 557 - R$3,98
23 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo - R$0,61
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades - R$2,41
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 - unidade - R$0,76
27 - seringa tipo luer look - 5 cc - R$19,10
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm - R$0,41
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. - R$4,38
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. / R$2,03 / pç
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 - unidade - R$8,77
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g - R$6,10
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 / R$11,99 / pç
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 - R$24,70
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento / R$0,78 / pç
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya - R$15,71
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada - R$4,33
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica - R$0,76
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 - cilindrica - R$0,76
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 - R$3,98
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 - R$3,98
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 - R$3,98
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml - R$2,76
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos - R$81,99
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto - R$30,00
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil - R$30,00
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - / R$15,90 / pç
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 - ff - R$0,76
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
68 - lima tipo flexo file 25 mm - R$23,21
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - R$31,80
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 - R$3,98
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 / R$17,80 / pç
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 / R$17,80 / pç
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 - R$18,30
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 / R$17,20 / pç
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico / R$1,49 / pç
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - / R$1,69 / pç

Ata de Registro de Preços: 363/2003
Concorrência: 017/2003
Protocolo n.º: 10/31730/2003
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de Manut.Geral do Paço Municipal, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Detentora: Ibasa Engenharia Ltda.
Vigência da Ata: 15/12/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - Serviço - Manutenção Predialm / 13,5% desc Volare/Pini / pç

Ata de Registro de Preços: 365/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: Alice Dias Motta Ferreira Rio Claro - EPP
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro / R$5,59 / pç
59 - Pincel aplicador dfescartável - R$10,25
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 - R$21,00
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 - R$1,74
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - R$1,74
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. - R$21,10
64 - Cone de guta percha nº 30 - R$1,77
65 - Cone de guta percha nº 45 - R$1,77
66 - Cone de guta percha nº 50 - R$1,77
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - R$1,77
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - R$1,77
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 - R$1,77
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - R$1,77
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 - R$19,70
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 - R$19,70
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 - R$19,70
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 - R$22,40
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 - R$22,40
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 - R$22,40
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 - R$22,40
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 - R$22,40
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 - R$22,40
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 - R$19,70
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 - R$19,70
82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 - R$19,70
83 - Lima tipo kerr 21 mm nº 35 - R$19,70
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 - R$19,70
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 - R$22,40
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 - R$22,40
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 - R$22,40
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 - R$20,80
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 - R$20,80
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 - R$20,80
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 - R$20,80
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 - R$20,80
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 - R$20,80
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 - R$22,40
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 - R$22,40
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 - R$22,40
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 - R$22,40
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 - R$22,40
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 - R$22,40
100 - Lima tipo kerr 31 mm nº 15 - R$21,00
101 - Lima tipo kerr 31 mm nº 20 - R$20,60
102 - Lima tipo kerr 31 mm nº 25 - R$20,60
103 - Lima tipo kerr 31 mm nº 30 - R$20,60
104 - Lima tipo kerr 31 mm nº 35 - R$20,60
105 - Lima tipo kerr 31 mm nº 40 - R$20,60
106 - Lima tipo kerr 31 mm nº 45 - R$20,60
107 - Lima tipo kerr 31 mm nº 50 - R$20,60
108 - Lima tipo kerr 31 mm nº 55 - R$20,60
109 - Lima tipo kerr 31 mm nº 60 - R$22,00

110 - Lima tipo kerr 31 mm nº 80 - R$22,00
111 - Lima tipo kerr 31 mm nº 70 - R$22,00
112 - Iodoformio em pó p/ uso odontológico - R$5,07
113 - Broca cirúrgica esférica, haste longa, nº 4 / R$7,02 / pç
114 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação,esférica,nº 4 - R$3,75
115 - Broca esférica, em aço, 28 mm nº 8 - R$4,20
116 - Algodão Hidrofilo, embaracamento (nozinhos) - R$0,76
117 - Cones de papel absorvente estandartizado 15a40-1ªsérie - R$6,70
118 - Lâmina de bisturi, aço inox, esteril, descartável, nº 10 - / R$0,30 / pç

Ata de Registro de Preços: 366/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - Pomada anestésica lindocaina, 5% / R$3,31 / pç
2 - Sol.Na. Cloridr.Lindocaina 0,02 e Clor.Fenilefrina 0,004g - R$25,48
3 - Sol. Hemostatica c/ 75% Fibrina Bovina e 25% clor.Sódio / R$39,10 / pç
4 - Liquido de Dakin - R$2,10
5 - Paramonoclorofenol canforado - R$2,80
6 - Pasta profilatica p/ polimento dental - R$2,44
7 - Resina composta ativada -kit - R$28,00
8 - Cone de Guta percha em pontas B.8, branca - R$9,00
9 - Selante Fotopolimerizavel - R$15,20
10 - Flour Topico Gel - 200 ml - R$2,06
11 - Limalha p/ amalgama, sem zinco - R$27,90
12 - Kit Odontológico p/ cimentação/forramento - R$5,60
13 - Hidroxido de cálcio - R$2,49
14 - Carbonato hidrogenado de sódio em pó - R$1,29
15 - Solução hemostática tópica - R$4,20
16 - Solução detergente anionica p/ irrigação de canais - R$4,21
17 - Sugador de saliva, e/ plástico, descartável - R$1,99
18 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 30 g - R$16,90
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - R$1,74
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 - R$3,75
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 - R$3,75
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - R$9,00
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 - R$3,75
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 - R$0,65
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - R$0,65
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - R$0,65
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm - R$0,72
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm - R$0,72
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 - R$21,00
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 - R$21,00
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - R$21,00
32 - Tira de poliester p/ porcelana - R$1,40
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 - R$8,77
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 - R$8,77
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 - R$8,77
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 - R$8,77
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 - R$8,77
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 - R$8,77
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A - R$8,77
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - R$8,77
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético - R$2,28
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel - R$9,89
43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm - R$10,20
44 - Óleo p/ alta rotação - R$7,10
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m - R$0,95
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esferica - R$0,65
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilindrica - R$0,65
48 - Endo PTC - R$4,57
49 - Eucaliptol - R$3,20
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g - R$16,88
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 - R$21,10
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 - R$21,10
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - R$13,70
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes - R$4,20
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação - R$20,00
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F - R$0,82
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro - R$5,59
59 - Pincel aplicador dfescartável - R$10,25
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 - R$21,00
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 - R$1,74
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - R$1,74
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. / R$21,10 / pç
64 - Cone de guta percha nº 30 - R$1,77
65 - Cone de guta percha nº 45 - R$1,77
66 - Cone de guta percha nº 50 - R$1,77
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - R$1,77
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - R$1,77
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 - R$1,77
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - R$1,77
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 - R$19,70
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 - R$19,70
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 - R$19,70
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 / R$22,40 / pç
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 / R$22,40 / pç
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 / R$22,40 / pç
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 / R$22,40 / pç
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 / R$22,40 / pç
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 / R$22,40 / pç
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 - R$19,70
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 - R$19,70
82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 - R$19,70
83 - Lima tipo kerr 21 mm nº 35 - R$19,70
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 - R$19,70
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 / R$22,40 / pç
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 / R$22,40 / pç
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 / R$22,40 / pç
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 - R$20,80
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 - R$20,80
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 - R$20,80
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 - R$20,80
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 - R$20,80
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 - R$20,80
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 / R$22,40 / pç
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 / R$22,40 / pç
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 / R$22,40 / pç
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 / R$22,40 / pç
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 / R$22,40 / pç
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 / R$22,40 / pç

Ata de Registro de Preços: 367/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: J C Comércio de Materiais Médico Odontológicos Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme / R$3,30 / pç

Ata de Registro de Preços: 368/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: L M Suprimentos Odontológicos Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - Liquido de Dakin / R$2,10 / pç
5 - Paramonoclorofenol canforado - / R$2,80 / pç
6 - Pasta profilatica p/ polimento dental - R$2,44
7 - Resina composta ativada -kit - R$28,00
8 - Cone de Guta percha em pontas B.8, branca - R$9,00
9 - Selante Fotopolimerizavel - R$15,20
10 - Flour Topico Gel - 200 ml - R$2,06
11 - Limalha p/ amalgama, sem zinco - R$27,90
12 - Kit Odontológico p/ cimentação/forramento - / R$5,60 / pç
13 - Hidroxido de cálcio - R$2,49
14 - Carbonato hidrogenado de sódio em pó - R$1,29
15 - Solução hemostática tópica - R$4,20
16 - Solução detergente anionica p/ irrigação de canais / R$4,21 / pç
17 - Sugador de saliva, e/ plástico, descartável - R$1,99
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18 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 30 g - R$16,90
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - R$1,74
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 - R$3,75
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 - R$3,75
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - R$9,00
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 - R$3,75
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 - R$0,65
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - R$0,65
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - R$0,65
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm - R$0,72
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm - R$0,72
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 - R$21,00
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 - R$21,00
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - R$21,00
32 - Tira de poliester p/ porcelana - R$1,40
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 - R$8,77
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 - R$8,77
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 - R$8,77
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 - R$8,77
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 - R$8,77
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 - R$8,77
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A - R$8,77
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - R$8,77
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético - R$2,28
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel - R$9,89
43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm - R$10,20
44 - Óleo p/ alta rotação - R$7,10
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m - R$0,95
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esferica - R$0,65
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilindrica - R$0,65
48 - Endo PTC / R$4,57 / pç
49 – Eucaliptol / R$3,20 / pç
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g - R$16,88
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 - R$21,10
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 - R$21,10
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - R$13,70
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes - R$4,20
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação - R$20,00
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F - R$0,82
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro - R$5,59
59 - Pincel aplicador dfescartável - R$10,25
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 - R$21,00
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 - R$1,74
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - R$1,74
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. - R$21,10
64 - Cone de guta percha nº 30 - R$1,77
65 - Cone de guta percha nº 45 - R$1,77
66 - Cone de guta percha nº 50 - R$1,77
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - R$1,77
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - R$1,77
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 - R$1,77
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - R$1,77
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 - R$19,70
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 - R$19,70
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 - R$19,70
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 - R$22,40
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 - R$22,40
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 - R$22,40
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 - R$22,40
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 - R$22,40
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 - R$22,40
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 - R$19,70
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 - R$19,70
82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 - R$19,70
83 - Lima tipo kerr 21 mm nº 35 - R$19,70
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 - R$19,70
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 - R$22,40
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 - R$22,40
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 - R$22,40
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 - R$20,80
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 - R$20,80
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 - R$20,80
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 - R$20,80
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 - R$20,80
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 - R$20,80
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 - R$22,40
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 - R$22,40
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 - R$22,40
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 - R$22,40
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 - R$22,40
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 - R$22,40
100 - Lima tipo kerr 31 mm nº 15 - R$21,00
101 - Lima tipo kerr 31 mm nº 20 - R$20,60
102 - Lima tipo kerr 31 mm nº 25 - R$20,60
103 - Lima tipo kerr 31 mm nº 30 - R$20,60
104 - Lima tipo kerr 31 mm nº 35 - R$20,60
105 - Lima tipo kerr 31 mm nº 40 - R$20,60
106 - Lima tipo kerr 31 mm nº 45 - R$20,60
107 - Lima tipo kerr 31 mm nº 50 - R$20,60
108 - Lima tipo kerr 31 mm nº 55 - R$20,60
109 - Lima tipo kerr 31 mm nº 60 - R$22,00
110 - Lima tipo kerr 31 mm nº 80 - R$22,00
111 - Lima tipo kerr 31 mm nº 70 - R$22,00
112 - Iodoformio em pó p/ uso odontológico / R$5,07 / pç
113 - Broca cirúrgica esférica, haste longa, nº 4 - R$7,02
114 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação,esférica,nº 4 - R$3,75
115 - Broca esférica, em aço, 28 mm nº 8 / R$4,20 / pç
116 - Algodão Hidrofilo, embaracamento (nozinhos) - R$0,76
117 - Cones de papel absorvente estandartizado 15a40-1ªsérie - R$6,70
118 - Lâmina de bisturi, aço inox, esteril, descartável, nº 10 - R$0,30
119 - Colgadura, em aço inoxidável / R$1,72 / pç

Ata de Registro de Preços: 369/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: M A Zanelato & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - Sol.Na. Cloridr.Lindocaina 0,02 e Clor.Fenilefrina 0,004g / R$25,48 / pç
3 - Sol. Hemostatica c/ 75% Fibrina Bovina e 25% clor.Sódio - R$39,10
4 - Liquido de Dakin - R$2,10
5 - Paramonoclorofenol canforado - R$2,80
6 - Pasta profilatica p/ polimento dental / R$2,44 / pç
7 - Resina composta ativada -kit - R$28,00
8 - Cone de Guta percha em pontas B.8, branca / R$9,00 / pç
9 - Selante Fotopolimerizavel - R$15,20
10 - Flour Topico Gel - 200 ml / R$2,06 / pç
11 - Limalha p/ amalgama, sem zinco / R$27,90 / pç
12 - Kit Odontológico p/ cimentação/forramento - R$5,60
13 - Hidroxido de cálcio / R$2,49 / pç
14 - Carbonato hidrogenado de sódio em pó - R$1,29
15 - Solução hemostática tópica - R$4,20
16 - Solução detergente anionica p/ irrigação de canais - R$4,21
17 - Sugador de saliva, e/ plástico, descartável - / R$1,99 / pç
18 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 30 g - R$16,90
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - R$1,74
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 / R$3,75 / pç
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 / R$3,75 / pç
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - / R$9,00 / pç
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 / R$3,75 / pç
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 / R$0,65 / pç
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - / R$0,65 / pç
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - / R$0,65 / pç
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm / R$0,72 / pç
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm / R$0,72 / pç
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 - R$21,00
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 - R$21,00
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - R$21,00
32 - Tira de poliester p/ porcelana - R$1,40
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 - R$8,77
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 - R$8,77
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 - R$8,77
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 - R$8,77
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 - R$8,77
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 - R$8,77
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A - R$8,77
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - R$8,77
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético - R$2,28
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel / R$9,89 / pç

43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm - R$10,20
44 - Óleo p/ alta rotação - R$7,10
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m - R$0,95
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esférica / R$0,65 / pç
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilíndrica / R$0,65 / pç
48 - Endo PTC - R$4,57
49 - Eucaliptol - R$3,20
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g / R$16,88 / pç
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 - R$21,10
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 - R$21,10
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - R$13,70
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes - R$4,20
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação - R$20,00
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F - R$0,82
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro - R$5,59
59 - Pincel aplicador dfescartável / R$10,25 / pç
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 - R$21,00
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 - R$1,74
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - R$1,74
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. - R$21,10
64 - Cone de guta percha nº 30 - R$1,77
65 - Cone de guta percha nº 45 - R$1,77
66 - Cone de guta percha nº 50 - R$1,77
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - R$1,77
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - R$1,77
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 - R$1,77
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - R$1,77
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 - R$19,70
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 - R$19,70
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 - R$19,70
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 - R$22,40
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 - R$22,40
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 - R$22,40
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 - R$22,40
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 - R$22,40
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 - R$22,40
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 - R$19,70
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 - R$19,70
82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 - R$19,70
83 - Lima tipo kerr 21 mm nº 35 - R$19,70
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 - R$19,70
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 - R$22,40
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 - R$22,40
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 - R$22,40
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 - R$20,80
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 - R$20,80
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 - R$20,80
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 - R$20,80
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 - R$20,80
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 - R$20,80
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 - R$22,40
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 - R$22,40
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 - R$22,40
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 - R$22,40
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 - R$22,40
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 - R$22,40
100 - Lima tipo kerr 31 mm nº 15 - R$21,00
101 - Lima tipo kerr 31 mm nº 20 - R$20,60
102 - Lima tipo kerr 31 mm nº 25 - R$20,60
103 - Lima tipo kerr 31 mm nº 30 - R$20,60
104 - Lima tipo kerr 31 mm nº 35 - R$20,60
105 - Lima tipo kerr 31 mm nº 40 - R$20,60
106 - Lima tipo kerr 31 mm nº 45 - R$20,60
107 - Lima tipo kerr 31 mm nº 50 - R$20,60
108 - Lima tipo kerr 31 mm nº 55 - R$20,60
109 - Lima tipo kerr 31 mm nº 60 - R$22,00
110 - Lima tipo kerr 31 mm nº 80 - R$22,00
111 - Lima tipo kerr 31 mm nº 70 - R$22,00
112 - Iodoformio em pó p/ uso odontológico - R$5,07
113 - Broca cirúrgica esférica, haste longa, nº 4 - R$7,02
114 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação,esférica,nº 4 / R$3,75 / pç
115 - Broca esférica, em aço, 28 mm nº 8 - R$4,20
116 - Algodão Hidrofilo, embaracamento (nozinhos) - R$0,76
117 - Cones de papel absorvente estandartizado 15a40-1ªsérie - R$6,70
118 - Lâmina de bisturi, aço inox, esteril, descartável, nº 10 - R$0,30
119 - Colgadura, em aço inoxidável - R$1,72
120 - Escova mãos e unhas, plástico / R$1,00 / pç
121 - Fio cirúrgico algodão torcido, nº 4-0 / R$1,34 / pç

Ata de Registro de Preços: 370/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: Neo-Médica Hospitalar Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 30 g / R$16,90 / pç
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - R$1,74
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 - R$3,75
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 - R$3,75
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - R$9,00
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 - R$3,75
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 - R$0,65
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - R$0,65
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - R$0,65
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm - R$0,72
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm - R$0,72
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 - R$21,00
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 - R$21,00
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - R$21,00
32 - Tira de poliester p/ porcelana - R$1,40
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 - R$8,77
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 - R$8,77
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 - R$8,77
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 - R$8,77
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 - R$8,77
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 - R$8,77
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A - R$8,77
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - R$8,77
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético - R$2,28
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel - R$9,89
43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm - R$10,20
44 - Óleo p/ alta rotação - R$7,10
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m - R$0,95
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esferica - R$0,65
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilindrica - R$0,65
48 - Endo PTC - R$4,57
49 - Eucaliptol - R$3,20
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g - R$16,88
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 - R$21,10
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 - R$21,10
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - R$13,70
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes - R$4,20
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação - R$20,00
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F - R$0,82
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro - R$5,59
59 - Pincel aplicador dfescartável - R$10,25
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 - R$21,00
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 - R$1,74
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - R$1,74
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. - R$21,10
64 - Cone de guta percha nº 30 - R$1,77
65 - Cone de guta percha nº 45 - R$1,77
66 - Cone de guta percha nº 50 - R$1,77
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - R$1,77
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - R$1,77
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 - R$1,77
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - R$1,77
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 - R$19,70
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 - R$19,70
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 - R$19,70
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 - R$22,40
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 - R$22,40
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 - R$22,40
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 - R$22,40
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 - R$22,40
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 - R$22,40
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 - R$19,70
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 - R$19,70
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82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 - R$19,70
83 - Lima tipo kerr 21 mm nº 35 - R$19,70
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 - R$19,70
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 - R$22,40
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 - R$22,40
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 - R$22,40
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 - R$20,80
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 - R$20,80
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 - R$20,80
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 - R$20,80
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 - R$20,80
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 - R$20,80
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 - R$22,40
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 - R$22,40
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 - R$22,40
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 - R$22,40
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 - R$22,40
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 - R$22,40
100 - Lima tipo kerr 31 mm nº 15 - R$21,00
101 - Lima tipo kerr 31 mm nº 20 - R$20,60
102 - Lima tipo kerr 31 mm nº 25 - R$20,60
103 - Lima tipo kerr 31 mm nº 30 - R$20,60
104 - Lima tipo kerr 31 mm nº 35 - R$20,60
105 - Lima tipo kerr 31 mm nº 40 - R$20,60
106 - Lima tipo kerr 31 mm nº 45 - R$20,60
107 - Lima tipo kerr 31 mm nº 50 - R$20,60
108 - Lima tipo kerr 31 mm nº 55 - R$20,60
109 - Lima tipo kerr 31 mm nº 60 - R$22,00
110 - Lima tipo kerr 31 mm nº 80 - R$22,00
111 - Lima tipo kerr 31 mm nº 70 - R$22,00
112 - Iodoformio em pó p/ uso odontológico - R$5,07
113 - Broca cirúrgica esférica, haste longa, nº 4 - R$7,02
114 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação,esférica,nº 4 - R$3,75
115 - Broca esférica, em aço, 28 mm nº 8 - R$4,20
116 - Algodão Hidrofilo, embaracamento (nozinhos) / R$0,76 / pç

Ata de Registro de Preços: 371/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: Portal Ltda.
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - Resina composta ativada -kit / R$28,00 / pç
8 - Cone de Guta percha em pontas B.8, branca - R$9,00
9 - Selante Fotopolimerizavel / R$15,20 / pç
10 - Flour Topico Gel - 200 ml - R$2,06
11 - Limalha p/ amalgama, sem zinco - R$27,90
12 - Kit Odontológico p/ cimentação/forramento - R$5,60
13 - Hidroxido de cálcio - R$2,49
14 - Carbonato hidrogenado de sódio em pó / R$1,29 / pç
15 - Solução hemostática tópica / R$4,20 / pç
16 - Solução detergente anionica p/ irrigação de canais - R$4,21
17 - Sugador de saliva, e/ plástico, descartável - R$1,99
18 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 30 g - R$16,90
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - R$1,74
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 - R$3,75
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 - R$3,75
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - R$9,00
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 - R$3,75
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 - R$0,65
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - R$0,65
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - R$0,65
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm - R$0,72
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm - R$0,72
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 - R$21,00
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 - R$21,00
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - R$21,00
32 - Tira de poliester p/ porcelana / R$1,40 / pç
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 / R$8,77 / pç
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 / R$8,77 / pç
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 / R$8,77 / pç
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 / R$8,77 / pç
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 / R$8,77 / pç
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 / R$8,77 / pç
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A / R$8,77 / pç
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - / R$8,77 / pç
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético / R$2,28 / pç
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel - R$9,89
43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm / R$10,20 / pç
44 - Óleo p/ alta rotação / R$7,10 / pç
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m / R$0,95 / pç
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esferica - R$0,65
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilindrica - R$0,65
48 - Endo PTC - R$4,57
49 - Eucaliptol - R$3,20
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g - R$16,88
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 - R$21,10
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 - R$21,10
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - / R$13,70 / pç
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes / R$4,20 / pç
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação - R$20,00
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F / R$0,82 / pç

Ata de Registro de Preços: 372/2003
Concorrência: 018/2003
Protocolo n.º: 10/35346/2003
Objeto: Registro de Preços materiais de consumo odontológico
Detentora: Dental Solident Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 18/12/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
19 - Broca de aço baixa rotação, esferica nº 08 - / R$1,74 / pç
20 - Braca de aço tipo carbide,p/ altarotação, esférica, nº 02 - R$3,75
21 - Broca de aço tipo carbide, p/ alta rotação, esférica, nº 06 - R$3,75
22 - Cone secundário de guta percha, e/ pontas R8, branco - R$9,00
23 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação, cone invertido nº35 - R$3,75
24 - Broca diamantada alta rotação, cilindrica nº 1092 - R$0,65
25 - Broca diamantada alta rotação, esferica nº 1012 - R$0,65
26 - Broca diamantada alta rotação, cone invertido nº 1034 - R$0,65
27 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm - R$0,72
28 - Matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm - R$0,72
29 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 16 / - R$21,00 / pç
30 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 14 / R$21,00 / pç
31 - Broca tipo batt, 28 mm, nº 12 - / R$21,00 / pç
32 - Tira de poliester p/ porcelana - R$1,40
33 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 209 - R$8,77
34 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 210 - R$8,77
35 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 211 - R$8,77
36 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 212 - R$8,77
37 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 0 - R$8,77
38 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14 - R$8,77
39 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 2-A - R$8,77
40 - Grampo p/ dique de borracha tipo Ivory nº 14-A - R$8,77
41 - Condicionador ácido de esmalte sintético - R$2,28
42 - Agente de união p/ resina composto fotopolimerizavel - R$9,89
43 - Lençol de borracha p/ dique, cor escura, 12 x 12 cm - R$10,20
44 - Óleo p/ alta rotação - R$7,10
45 - Fio dental encerado, rolo c/ 100 m - R$0,95
46 - Broca alta rotação, diamantada, odontop.nº1302, esferica - R$0,65
47 - Broca alta rotação, diamantada, odontop. nº1342,cilindrica - R$0,65
48 - Endo PTC - R$4,57
49 - Eucaliptol - R$3,20
50 - Agulha hipodermica uso seringa carpule-tam. 27 g - R$16,88
51 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 20 / R$21,10 / pç
52 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 15 / R$21,10 / pç
53 - Agente de união p/ resina quimicamente ativada - R$13,70
54 - Ficha p/ acondicion.RX odontol., cor branca cap. 2 filmes - R$4,20
55 - Ficha p/ acondicion. RX odontol., cor branca cap. 1 filme - R$3,30
56 - Broca de aço multil., acabam. Almalgama baixa rotação / R$20,00 / pç
57 - Broca p/ tecnica invasiva, alta rotação, aço nº 2137 F - R$0,82
58 - Capa descartável p/ seringa triplice, plástico duro - R$5,59
59 - Pincel aplicador dfescartável - R$10,25
60 - Lima tipo kerr 21 mm, nº 15 / R$21,00 / pç
61 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 06 / R$1,74 / pç
62 - Broca de aço,baixa rotação, esférica, nº 04 - / R$1,74 / pç
63 - Broca tipo endo, nº 152, F.G. - R$21,10
64 - Cone de guta percha nº 30 / R$1,77 / pç
65 - Cone de guta percha nº 45 / R$1,77 / pç

66 - Cone de guta percha nº 50 / R$1,77 / pç
67 - Cone de guta percha estandartizada nº 55 - / R$1,77 / pç
68 - Cone de guta percha estandartizada nº 60 - / R$1,77 / pç
69 - Cone de guta percha estandartizada nº 70 / R$1,77 / pç
70 - Cone de guta percha estandartizada nº 80 - / R$1,77 / pç
71 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 30 / R$19,70 / pç
72 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 35 / R$19,70 / pç
73 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 40 / R$19,70 / pç
74 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 45 - R$22,40
75 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 50 - R$22,40
76 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 55 - R$22,40
77 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 60 - R$22,40
78 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 70 - R$22,40
79 - Lima tipo Hedstroen 25 mm nº 80 - R$22,40
80 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 20 / R$19,70 / pç
81 - Lima tipo Hedstroen 21 mm nº 25 / R$19,70 / pç
82 - Lima tipo kerr 21 mm nº 30 / R$19,70 / pç
83- Lima tipo kerr 21 mm nº 35 / R$19,70 / pç
84 - Lima tipo kerr 21 mm nº 40 / R$19,70 / pç
85 - Lima tipo kerr 25 mm nº 06 - R$22,40
86 - Lima tipo kerr 25 mm nº 08 - R$22,40
87 - Lima tipo kerr 25 mm nº 10 - R$22,40
88 - Lima tipo kerr 25 mm nº 15 / R$20,80 / pç
89 - Lima tipo kerr 25 mm nº 20 / R$20,80 / pç
90 - Lima tipo kerr 25 mm nº 25 / R$20,80 / pç
91 - Lima tipo kerr 25 mm nº 30 / R$20,80 / pç
92 - Lima tipo kerr 25 mm nº 35 / R$20,80 / pç
93 - Lima tipo kerr 25 mm nº 40 / R$20,80 / pç
94 - Lima tipo kerr 25 mm nº 45 - R$22,40
95 - Lima tipo kerr 25 mm nº 50 - R$22,40
96 - Lima tipo kerr 25 mm nº 55 - R$22,40
97 - Lima tipo kerr 25 mm nº 60 - R$22,40
98 - Lima tipo kerr 25 mm nº 70 - R$22,40
99 - Lima tipo kerr 25 mm nº 80 - R$22,40
100 - Lima tipo kerr 31 mm nº 15 / R$21,00 / pç
101 - Lima tipo kerr 31 mm nº 20 / R$20,60 / pç
102 - Lima tipo kerr 31 mm nº 25 / R$20,60 / pç
103 - Lima tipo kerr 31 mm nº 30 / R$20,60 / pç
104 - Lima tipo kerr 31 mm nº 35 / R$20,60 / pç
105 - Lima tipo kerr 31 mm nº 40 / R$20,60 / pç
106 - Lima tipo kerr 31 mm nº 45 / R$20,60 / pç
107 - Lima tipo kerr 31 mm nº 50 / R$20,60 / pç
108 - Lima tipo kerr 31 mm nº 55 / R$20,60 / pç
109 - Lima tipo kerr 31 mm nº 60 / R$22,00 / pç
110 - Lima tipo kerr 31 mm nº 80 / R$22,00 / pç
111 - Lima tipo kerr 31 mm nº 70 / R$22,00 / pç
112 - Iodoformio em pó p/ uso odontológico - R$5,07
113 - Broca cirúrgica esférica, haste longa, nº 4 - R$7,02
114 - Broca de aço tipo carbide, alta rotação,esférica,nº 4 - R$3,75
115 - Broca esférica, em aço, 28 mm nº 8 - R$4,20
116 - Algodão Hidrofilo, embaracamento (nozinhos) - R$0,76
117 - Cones de papel absorvente estandartizado 15a40-1ªsérie / R$6,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 001/2004
Pregão: 025/03
Protocolo n.º: 10/46622/2003
Objeto: registro de prços de serviços de locação de palco para eventos
Detentora: Fábio Soares Locação de Som e Luz Soc. Civil Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - lote 1 (área mínima de 48 m²) / R$180.000,00 / pç
 - diária / R$420,00
 - montagem / R$150,00
 - desmontagem / R$150,00
2 -lote 2 (área mínima de 140 m²) / R$118.000,00 / pç
 - diária / R$2.000,00
 - montagem / R$300,00
 - desmontagem / R$300,00
3 / lote 3 (área mínima de 224 m²) / R$99.000,00 / pç
 - diária / R$2.940,00
 - montagem / R$300,00
 - desmontagem / R$300,00

Ata de Registro de Preços: 002/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Biodinâmica Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - frasco plástico para nutrição enteral capacidade 500 ml / R$0,73 / pç

Ata de Registro de Preços: 003/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Bionova Produtos de Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - termometro p/ controle de temperatura interna de estufa / R$18,88 / pç
19 - termometro p/ geladeira - R$17,80
20 - termometro tipo lapiseira / R$29,66 / pç

Ata de Registro de Preços: 004/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Casa Castel Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
22 - coletor para urina - sistema fechado / R$2,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 005/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Centro Vale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - eletrodo p/ monitorização cardiaca diametro máximo 4 cm - lote c/ 100 / R$36,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 006/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Dakfilm Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - filme fotografico em rolo p/ utilização em equipamento ultrassom Hitachi / R$22,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 007/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Dibrax Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
21 - coletor para urina - sistema aberto / R$3,27 / pç

Ata de Registro de Preços: 008/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Dipromed Comércio e Importação Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - gel condutividade p/ realização de ultrasonografia - galão c/ 5 litros / R$18,70 / pç
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11 - gel condutividade p/ realização de eletrocardiograma (ecg) - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs - R$2,25
12 - gel condutividade p/ realização de ultrasonografia - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs - R$1,98
13 - grampo p/ cordão umbilical, pvc rígido, lote c/ 100 - / R$25,45 / pç

Ata de Registro de Preços: 009/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Home Care Medical Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - eletrodo solido p/ teste ergometrico cx. C/ 100 / R$40,32 / pç
3 - eletrodo p/ monitorização cardiaca diametro máximo 4 cm - lote c/ 100 - R$36,00
4 - escova para antissepsia complementar de mãos e unhas - R$0,88
5 - escova p/ coleta de citologia oncotica - R$0,16
6 - espatula, modelo ayres, para coleta de citologia oncótica - lote c/ 100 - R$1,60
7 - espatula, modelo abaixador de língua - lote c/ 100 - R$0,90
8 - espéculo retal fechado - tam. Único - R$1,45
9 - filme fotografico em rolo p/ utilização em equipamento ultrassom hitachi - R$22,80
10 - gel condutividade p/ realização de ultrasonografia - galão c/ 5 litros - R$18,70
11 - gel condutividade p/ realização de eletrocardiograma (ecg) - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs - R$2,25
12 - gel condutividade p/ realização de ultrasonografia - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs - R$1,98
13 - grampo p/ cordão umbilical, pvc rígido, lote c/ 100 - R$25,45
14 - papel p/ registro de eletrocardiograma termorreagente - bobina medindo 48 mm x 16 x 30 mt - R$2,49
15 - papel peletrocardiograma de uso exclusivo no equipamento da marca odam - bloco 22 mt x 6,1 cm - cancelado
16 - termometro de cabo extensor 50 cm - R$29,35
17 - termometro clínico 13 cm - R$3,65
18 - termometro p/ controle de temperatura interna de estufa - R$18,88
19 - termometro p/ geladeira - R$17,80
20 - termometro tipo lapiseira - R$29,66
21 - coletor para urina - sistema aberto - R$3,27
22 - coletor para urina - sistema fechado - R$2,80
23 - manta aluminizada (cobertor), para uso em emergências - cancelado
24 - frasco plástico para nutrição enteral capacidade 500 ml - R$0,73
25 - sistema completo para drenagem toracica - R$13,98
26 - sonda nasoenteral, tipo dooboff / R$22,75 / pç

Ata de Registro de Preços: 010/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Koplast c i Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - punch p/ biopsia descartável, medindo aproximadamente: 3 mm / R$8,50 / pç
2 - eletrodo solido p/ teste ergometrico cx. C/ 100 - R$40,32
3 - eletrodo p/ monitorização cardiaca diametro máximo 4 cm - lote c/ 100 - R$36,00
4 - escova para antissepsia complementar de mãos e unhas - R$0,88
5 - escova p/ coleta de citologia oncotica / R$0,16 / pç
6 - espatula, modelo ayres, para coleta de citologia oncótica - lote c/ 100 - R$1,60
7 - espatula, modelo abaixador de língua - lote c/ 100 - R$0,90
8 - espéculo retal fechado - tam. Único / R$1,45 / pç

Ata de Registro de Preços: 011/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - espatula, modelo abaixador de língua - lote c/ 100 / R$0,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 012/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: P Simon Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
25 - sistema completo para drenagem toracica / R$13,98 / pç

Ata de Registro de Preços: 013/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Papa Lix Plástico e Descartáveis Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - espatula, modelo ayres, para coleta de citologia oncótica - lote c/ 100 - / R$1,60 / pç

Ata de Registro de Preços: 014/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - escova para antissepsia complementar de mãos e unhas / R$0,88 / pç

Ata de Registro de Preços: 015/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar

Detentora: Vibel Comercial Ltda. - ME
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - gel condutividade p/ realização de eletrocardiograma (ecg) - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs / R$2,25 / pç
12 - gel condutividade p/ realização de ultrasonografia - frasco ou bisnaga de no mínimo 150 e máximo 300 grs / R$1,98 / pç
13 - grampo p/ cordão umbilical, pvc rígido, lote c/ 100 - R$25,45
14 - papel p/ registro de eletrocardiograma termorreagente - bobina medindo 48 mm x 16 x 30 mt - R$2,49
15 - papel peletrocardiograma de uso exclusivo no equipamento da marca odam - bloco 22 mt x 6,1 cm - cancelado
16 - termometro de cabo extensor 50 cm / R$29,35 / pç
17 - termometro clínico 13 cm / R$3,65 / pç
18 - termometro p/ controle de temperatura interna de estufa - R$18,88
19 - termometro p/ geladeira / R$17,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 016/2004
Concorrência: 023/2003
Protocolo n.º: 10/44044/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - hospitalar
Detentora: Zanini Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 08/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - papel p/ registro de eletrocardiograma termorreagente - bobina medindo 48 mm x 16 x 30 mt / R$2,49 / pç
Ata de Registro de Preços: 019/2004
Pregão: 024/2003
Protocolo n.º: 10/47642/2003
Objeto: registro de preços de serviços de sonorização e iluminação para eventos
Detentora: Fábio Soares Locação de Som e Luz Sociedade Civil Ltda.
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - lote 1 - sonorização para palestras / R$34.999,28 / pç
 - diária / R$150,00
 - montagem / R$20,83
 - desmontagem / R$20,83

Ata de Registro de Preços: 020/2004
Pregão: 024/2003
Protocolo n.º: 10/47642/2003
Objeto: registro de preços de serviços de sonorização e iluminação para eventos
Detentora: Gredas Locação e Comércio Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - lote 2 - sonorizaçãode pequeno porte / R$104.479,80 / pç
 - diária / R$310,04
 - montagem / R$32,49
 - desmontagem / R$31,22
3 - lote 3 - sonorização de médio porte / R$178.999,20 / pç
 - diária / R$536,61
 - montagem / R$50,05
 - desmontagem / R$50,04
4 - lote 4 - sonorização de grande porte / R$114.990,00 / pç
 - diária / R$2.179,80
 - montagem / R$100,00
 - desmontagem / R$100,00
6 - lote 6 - iluminação de grande porte / R$62.500,00
 - diária / R$1.130,00
 - montagem / R$100,00
 - desmontagem / R$100,00

Ata de Registro de Preços: 021/2004
Pregão: 024/2003
Protocolo n.º: 10/47642/2003
Objeto: registro de preços de serviços de sonorização e iluminação para eventos
Detentora: Troupe Produções Ltda.
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - lote 5 - iluminação de médio porte / R$139.500,00 / pç
 - diária / R$510,00
 - montagem / R$40,00
 - desmontagem / R$40,00

Ata de Registro de Preços: 022/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Dimatex Indústria e Comércio de Confecções Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
22 - camiseta branca em malha 100% algodão tam. Pmg / R$3,65 / pç
23 - camisa social masculina nº 36 a 62 - R$11,57
24 - conjunto formado por calça e camisa nº 40 a 62 - R$21,90
25 - camiseta branca em malha 100% algodão tam. Gg / R$3,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 023/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: F G Indústria e Comércio de Uniformes e Tecidos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
27 - calça social masculina nº 34 a 62 / R$16,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 024/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Indústria e Comércio de Confecções MCB Ltda. - ME
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
20 - boné bico de pato ajustável, cor caqui / R$1,79 / pç
21 - calça tradicional 100% algodão nº 34 a 56 - R$10,99
22 - camiseta branca em malha 100% algodão tam. Pmg - R$3,65
23 - camisa social masculina nº 36 a 62 / R$11,57 / pç
24 - conjunto formado por calça e camisa nº 40 a 62 - R$21,90
25 - camiseta branca em malha 100% algodão tam. Gg - R$3,90
26 - bermuda em brim nº 38 a 48 / R$8,96 / pç

Ata de Registro de Preços: 025/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Leal Camp Comércio Equipamentos de Segurança Ltda.
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - capa de chuva / R$7,50 / pç
2 - luva de vaqueta tipo petroleira - cancelado
3 - luva impermeável confeccionada borracha nitrílica / R$3,83 / pç
4 - luva tricotada em malha algodão fino / R$1,23 / pç
5 - luva de raspa em grupon / R$2,83 / pç
6 - protetor facial com lente em acrílico ou policarbonato - R$7,89
7 - óculos de proteção com armação em pvc atoxico - R$8,39
8 - protetor auditivo tipo concha em plástico resistente a choques mecanicos - R$7,80
9 - protetor auricular tipo plug de inserção em silicone c/ 3 flanges - / R$0,92 / pç

Ata de Registro de Preços: 026/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Martini Comércio e Importação Ltda.
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - protetor facial com lente em acrílico ou policarbonato / R$7,89 / pç
7 - óculos de proteção com armação em pvc atoxico / R$8,39 / pç

Ata de Registro de Preços: 027/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Potencial Confecções Ltda. - ME
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
21 - calça tradicional 100% algodão nº 34 a 56 / R$10,99 / pç
22 - camiseta branca em malha 100% algodão tam. Pmg - R$3,65
23 - camisa social masculina nº 36 a 62 - R$11,57
24 - conjunto formado por calça e camisa nº 40 a 62 - / R$21,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 028/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: SBPR – Sistema Brasileiro de Proteção Respiratória Ltda.
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - respirador de meia peça facial, p1,sem manutenção (descartável) / R$0,95 / pç
13 - respirador de meia peça facial, p2,sem manutenção (descartável) / R$2,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 029/2004
Concorrência: 019/2003
Protocolo n.º: 10/41975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Zilda Rodrigues Campinas - ME
Vigência da Ata: 11/01/2005
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - protetor auditivo tipo concha em plástico resistente a choques mecânicos / R$7,80 / pç
9 - protetor auricular tipo plug de inserção em silicone c/ 3 flanges - R$0,92
10 - botina de segurança em couro de vaqueta na cor preta com biqueira de aço - tam. 34 a 45 / R$29,00 / pç
11 - botina de segurança em couro de vaqueta na cor preta sem biqueira de aço - tam. 34 a 45 / R$24,10 / pç
12 - respirador de meia peça facial, p1,sem manutenção (descartável) - R$0,95
13 - respirador de meia peça facial, p2,sem manutenção (descartável) - R$2,50
14 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº38 / R$28,30 / pç
15 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº39 / R$28,30 / pç
16 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº40 / R$28,30 / pç
17 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº41 / R$28,30 / pç
18 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº42 / R$28,30 / pç
19 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº43 / R$28,30 / pç
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Ata de Registro de Preços: 031/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Bristol – Myers Squibb Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
27 - curativo hidrocoloide duas camadas 10 x 10 cm, variações até 5 cm - / R$7,90 / pç
28 - curativo hidrocoloide duas camadas 20 x 20 cm, variações até 5 cm - / R$25,96 / pç

Ata de Registro de Preços: 032/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Coloplast do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - curativo hidrocoloide, placa flexível, c/ uma cam. Interna / externa - 10 x 10 cm, variações até 5 cm / R$6,50 / pç
25 - curativo hidrocoloide, placa flexível, c/ uma cam. Interna / externa - 15 x 20 cm, variações até 5 cm / R$17,46 / pç

Ata de Registro de Preços: 033/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Cremer S/A
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - atadura de gaze, larg. Aprox. 12 cm – rolo / R$0,41 / pç
4 - esparadrapo impermeável, largura 10 cm, 450 cm compr. – rolo / R$3,78 / pç
5 - algodão hidrófilo, não esteril, c/ 500 g - rolo - R$4,47
6 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm - 20 a 23 cm larg. / R$0,30 / pç
7 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm 15 a 18 cm larg - R$0,17
8 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm 10 a 12 cm larg / R$0,16 / pç
9 - compressa de gaze, dimens. 7,5 x 7,5 cm, c/ 13 fios/cm² - pacote / R$9,48 / pç

Ata de Registro de Preços: 034/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Dipromed Comércio e Importação Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm 15 a 18 cm larg / R$0,17 / pç

Ata de Registro de Preços: 035/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Helianto Farmacêutica Ltda - ME
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
22 - ácido graxos essenciais - frasco c/ 200 ml - / R$21,86 / pç

Ata de Registro de Preços: /2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Luratex Indústria e Comércio Têxtil e Hospitalar Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
15 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 20 cm x 25 m / R$8,88 / pç
16 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 15 cm x 25 m / R$7,86 / pç
17 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 10 cm x 25 m / R$4,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 037/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Massif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
13 - fita cirúrgica microporosa, fibra de rayon 10 cm de larg. X 10 m - / R$7,98 / pç
14 - compressa abdominal cirúrgica, tecido algodão 100% - 45 cm larg. X 50 cm compr. / R$0,64 / pç
15 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 20 cm x 25 m - R$8,88
16 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 15 cm x 25 m - R$7,86
17 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 10 cm x 25 m - R$4,70
18 - forro ortopédico, cx. De ovo, espes. Min. 6 cm e máximo. 8 cm - compr. 1,85 mt - 2,00 mt - R$22,70
19 - tala p/ imobiliz. Artelhos, alumínio ou polietileno esp. Mín. 1cm - larg. 2 cm - 25 cm compr. / R$0,43 / pç

Ata de Registro de Preços:038 /2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Medstory Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - algodão hidrófilo, não esteril, c/ 500 g – rolo / R$4,47 / pç
6 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm - 20 a 23 cm larg. - R$0,30
7 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm 15 a 18 cm larg - R$0,17
8 - atadura algodão ortopédico, comp. Min. 180 cm 10 a 12 cm larg - R$0,16
9 - compressa de gaze, dimens. 7,5 x 7,5 cm, c/ 13 fios/cm² - pacote - R$9,48
10 - atadura gessada - 20 larg. X min. 3 m compr. / R$1,28 / pç
11 - atadura gessada - 15 larg. X min. 3 m compr. / R$0,76 / pç
12 - atadura gessada - 10 larg. X min. 3 m compr. / R$0,51 / pç
13 - fita cirúrgica microporosa, fibra de rayon 10 cm de larg. X 10 m - R$7,98
14 - compressa abdominal cirúrgica, tecido algodão 100% - 45 cm larg. X 50 cm compr. - R$0,64
15 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 20 cm x 25 m - R$8,88
16 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 15 cm x 25 m - R$7,86
17 - malha tubular, tipo punho, 100 % algodão 10 cm x 25 m - R$4,70
18 - forro ortopédico, cx. De ovo, espes. Min. 6 cm e máximo. 8 cm - compr. 1,85 mt - 2,00 mt - R$22,70
19 - tala p/ imobiliz. Artelhos, alumínio ou polietileno esp. Mín. 1cm - larg. 2 cm - 25 cm compr. - R$0,43
20 - tala p/ imobiliz. Artelhos, alumínio ou polietileno esp. Mín. 1cm - larg. 2 cm - 20 cm compr. - cancelado
21 - tala p/ imobiliz. Artelhos, alumínio ou polietileno esp. Mín. 1cm - larg. 1,2 cm - 20 cm compr. - cancelado
22 - ácido graxos essenciais - frasco c/ 200 ml - R$21,86
23 - atadura de rayon, cor branca 7 cm x 5 m compr. / R$1,21 / pç

Ata de Registro de Preços: 039/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Neve Indústria e Comércio de4 Produtos Cirúrgicos Ltda.
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - atadura de crepom c/ 18 fios, 8 cm larg., 450 cm compr. – rolo / R$0,40 / pç
2 - atadura de crepom c/ 18 fios, 15 cm larg., 450 cm compr. – rolo / R$0,71 / pç

Ata de Registro de Preços: 040/2004
Concorrência: 020/2003
Protocolo n.º: 10/36036/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - curativos
Detentora: Vibel Comercial Ltda. - ME
Vigência da Ata: 12/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - forro ortopédico, cx. De ovo, espes. Min. 6 cm e máximo. 8 cm - compr. 1,85 mt - 2,00 mt / R$22,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 042/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Casa Castel Ltda.
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço (R$) / unidade
65 - sonda p/ aspiração traqueal nº 6 / R$0,24 / pç
66 - sonda p/ aspiração traqueal nº 8 / R$0,24 / pç
67 - sonda p/ aspiração traqueal nº 10 / R$0,24 / pç
68 - sonda p/ aspiração traqueal nº 12 / R$0,24 / pç
69 - sonda p/ aspiração traqueal nº 14 / R$0,28 / pç
70 - sonda p/ aspiração traqueal nº 16 - R$0,33
71 - sonda p/ aspiração traqueal nº 18 - R$0,37
72 - sonda p/ aspiração traqueal nº 20 - R$0,41
73 - sonda retal, nº 18 - R$0,37
74 - sonda retal, nº 20 - R$0,41
75 - sonda retal, nº 22 - R$0,47
76 - sonda retal, nº 24 - R$0,48
77 - sonda retal, nº 26 - R$0,48
78 - sonda retal, nº 28 - R$0,53
79 - sonda retal, nº 30 - R$0,57
80 - sonda uretral de alívio, nº 8 / R$0,24 / pç
81 - sonda uretral de alívio, nº 10 / R$0,24 / pç
82 - sonda uretral de alívio, nº 12 / R$0,24 / pç
83 - sonda uretral de alívio, nº 14 / R$0,28 / pç
84 - sonda uretral de alívio, nº 4 / R$0,23 / pç

Ata de Registro de Preços: 043/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: De Pauli Comércio, Representação, Importação e Exportação Ltda.
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - cânula para entubação endotraqueal nº 5,5 / R$4,16 / pç
9 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 6,0 / R$6,12 / pç
10 - cânula para entubação endotraqueal nº 6,0 - R$3,69
11 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 6,5 / R$6,12 / pç
12 - cânula para entubação endotraqueal nº 6,5 - R$3,69
13 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 7,0 / R$6,12 / pç
14 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 7,5 / R$6,12 / pç
15 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 8,0 / R$6,12 / pç
16 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 8,5 / R$6,12 / pç
17 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 9,0 / R$6,12 / pç
18 - cânula de guedell, tam. Grande - R$1,65
19 - cânula de guedell, tam. Pequeno - R$1,43
20 - cânula de guedell, tam. Médio - R$1,57
21 - cânula de guedell, confec. Latex rigido tam. Recem-nascido - R$1,40
22 - cânula de traqueostomia nº 6 / R$31,85 / pç
23 - cânula de traqueostomia nº 7 / R$31,85 / pç
24 - cânula de traqueostomia nº 8 / R$31,85 / pç
25 - cânula de traqueostomia nº 9 / R$31,85 / pç
26 - cateter de oxigênio nº 6 - R$0,31
27 - cateter de oxigênio nº 10 - R$0,34
28 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 14 - R$1,67
29 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 16 - R$1,36
30 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 18 - R$1,36
31 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 20 - R$1,36
32 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 22 - R$1,36
33 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 24 - R$1,36
34 - conector p/ canula de entubação nº 2 - R$0,00
35 - conector p/ canula de entubação nº 3 - R$0,00
36 - conector p/ canula de entubação nº 4 - R$0,00
37 - conector p/ canula de entubação nº 5 - R$0,00
38 - conector p/ canula de entubação nº 7 - R$0,00
39 - conector p/ canula de entubação nº 8 - R$0,00
40 - conector p/ canula de entubação nº 9 - R$0,00
41 - cateter ven. Central, calibre agu. - 14-g, compr. 30 cm, calibre cat. 16 g - R$14,00
42 - cateter ven. Central, calibre agu. - 19-g, compr. 20 cm, calibre cat. 22 g - R$14,00
43 - dispositivo masculino nº 4, p/ incontinência urinária / R$0,72 / pç
44 - dispositivo masculino nº 5, p/ incontinência urinária / R$0,72 / pç
45 - dispositivo masculino nº 6, p/ incontinência urinária / R$0,72 / pç

Ata de Registro de Preços: 044/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - cânula de guedell, tam. Grande / R$1,65 / pç
19 - cânula de guedell, tam. Pequeno / R$1,43 / pç
20 - cânula de guedell, tam. Médio / R$1,57 / pç
21 - cânula de guedell, confec. Latex rigido tam. Recem-nascido / R$1,40 / pç

Ata de Registro de Preços: 045/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Maria de Lourdes Lourenço Produtos - EPP
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
54 - sonda gastrica, tipo levine nº 4/ R$0,33 / pç
55 - sonda gastrica, tipo levine nº 6 / R$0,33 / pç
56 - sonda gastrica, tipo levine nº 8 / R$0,36 / pç
57 - sonda gastrica, tipo levine nº 10 / R$0,39 / pç
58 - sonda gastrica, tipo levine nº 12 / R$0,41 / pç
59 - sonda gastrica, tipo levine nº 14 / R$0,42 / pç
60 - sonda gastrica, tipo levine nº 16 / R$0,47 / pç
61 - sonda gastrica, tipo levine nº 18 / R$0,53 / pç
62 - sonda gastrica, tipo levine nº 20 / R$0,60 / pç
63 - sonda gastrica, tipo levine nº 22 - R$0,62
64 - sonda p/ aspiração traqueal nº 4 / R$0,25 / pç
65 - sonda p/ aspiração traqueal nº 6 - R$0,24
66 - sonda p/ aspiração traqueal nº 8 - R$0,24
67 - sonda p/ aspiração traqueal nº 10 - R$0,24
68 - sonda p/ aspiração traqueal nº 12 - R$0,24
69 - sonda p/ aspiração traqueal nº 14 - R$0,28
70 - sonda p/ aspiração traqueal nº 16 / R$0,33 / pç
71 - sonda p/ aspiração traqueal nº 18 / R$0,37 / pç
72 - sonda p/ aspiração traqueal nº 20 / R$0,41 / pç
73 - sonda retal, nº 18 / R$0,37 / pç
74 - sonda retal, nº 20 / R$0,41 / pç
75 - sonda retal, nº 22 / R$0,47 / pç
76 - sonda retal, nº 24 / R$0,48 / pç
77 - sonda retal, nº 26 / R$0,48 / pç
78 - sonda retal, nº 28 / R$0,53 / pç
79 - sonda retal, nº 30 / R$0,57 / pç

Ata de Registro de Preços: 046/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - cânula para entubação endotraqueal nº 2,0 / R$3,89 / pç
2 - cânula para entubação endotraqueal nº 2,5 / R$3,69 / pç
3 - cânula para entubação endotraqueal nº 3,0 / R$3,69 / pç
4 - cânula para entubação endotraqueal nº 3,5 / R$3,69 / pç
5 - cânula para entubação endotraqueal nº 4,0 / R$3,69 / pç
6 - cânula para entubação endotraqueal nº 4,5 / R$3,69 / pç
7 - cânula para entubação endotraqueal nº 5,0 / R$3,69 / pç
8 - cânula para entubação endotraqueal nº 5,5 - R$4,16
9 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 6,0 - R$6,12
10 - cânula para entubação endotraqueal nº 6,0 / R$3,69 / pç
11 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 6,5 - R$6,12
12 - cânula para entubação endotraqueal nº 6,5 / R$3,69 / pç
13 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 7,0 - R$6,12
14 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 7,5 - R$6,12
15 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 8,0 - R$6,12
16 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 8,5 - R$6,12
17 - cânula para entubação endotraqueal bx. Pressão e alto vol. Nº 9,0 - R$6,12
18 - cânula de guedell, tam. Grande - R$1,65
19 - cânula de guedell, tam. Pequeno - R$1,43
20 - cânula de guedell, tam. Médio - R$1,57
21 - cânula de guedell, confec. Latex rigido tam. Recem-nascido - R$1,40
22 - cânula de traqueostomia nº 6 - R$31,85
23 - cânula de traqueostomia nº 7 - R$31,85
24 - cânula de traqueostomia nº 8 - R$31,85
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25 - cânula de traqueostomia nº 9 - R$31,85
26 - cateter de oxigênio nº 6 / R$0,31 / pç
27 - cateter de oxigênio nº 10 - R$0,34
28 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 14 / R$1,67 / pç
29 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 16 / R$1,36 / pç
30 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 18 / R$1,36 / pç
31 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 20 / R$1,36 / pç
32 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 22 / R$1,36 / pç
33 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 24 / R$1,36 / pç
34 - conector p/ canula de entubação nº 2 - R$0,00
35 - conector p/ canula de entubação nº 3 - R$0,00
36 - conector p/ canula de entubação nº 4 - R$0,00
37 - conector p/ canula de entubação nº 5 - R$0,00
38 - conector p/ canula de entubação nº 7 - R$0,00
39 - conector p/ canula de entubação nº 8 - R$0,00
40 - conector p/ canula de entubação nº 9 - R$0,00
41 - cateter ven. Central, calibre agu. - 14-g, compr. 30 cm, calibre cat. 16 g / R$14,00 / pç
42 - cateter ven. Central, calibre agu. - 19-g, compr. 20 cm, calibre cat. 22 g / R$14,00 / pç
43 - dispositivo masculino nº 4, p/ incontinência urinária - R$0,72
44 - dispositivo masculino nº 5, p/ incontinência urinária - R$0,72
45 - dispositivo masculino nº 6, p/ incontinência urinária - R$0,72
46 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 8 - R$3,58
47 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 10 - R$3,58
48 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 12 / R$1,94 / pç
49 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 14 / R$1,94 / pç
50 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 16 / R$1,94 / pç
51 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 18 / R$1,94 / pç
52 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 20 / R$1,94 / pç
53 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 24 / R$1,94 / pç

Ata de Registro de Preços: 047/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Laboratório Sanobiol Ltda.
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
27 - cateter de oxigênio nº 10 - / R$0,34 / pç
28 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 14 - R$1,67
29 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 16 - R$1,36
30 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 18 - R$1,36
31 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 20 - R$1,36
32 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 22 - R$1,36
33 - cateter p/ punção e infusão venosa nº 24 - R$1,36
34 - conector p/ canula de entubação nº 2 - R$0,00
35 - conector p/ canula de entubação nº 3 - R$0,00
36 - conector p/ canula de entubação nº 4 - R$0,00
37 - conector p/ canula de entubação nº 5 - R$0,00
38 - conector p/ canula de entubação nº 7 - R$0,00
39 - conector p/ canula de entubação nº 8 - R$0,00
40 - conector p/ canula de entubação nº 9 - R$0,00
41 - cateter ven. Central, calibre agu. - 14-g, compr. 30 cm, calibre cat. 16 g - R$14,00
42 - cateter ven. Central, calibre agu. - 19-g, compr. 20 cm, calibre cat. 22 g - R$14,00
43 - dispositivo masculino nº 4, p/ incontinência urinária - R$0,72
44 - dispositivo masculino nº 5, p/ incontinência urinária - R$0,72
45 - dispositivo masculino nº 6, p/ incontinência urinária - R$0,72
46 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 8 - R$3,58
47 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 10 - R$3,58
48 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 12 - R$1,94
49 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 14 - R$1,94
50 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 16 - R$1,94
51 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 18 - R$1,94
52 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 20 - R$1,94
53 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 24 - R$1,94
54 - sonda gastrica, tipo levine nº 4 - R$0,33
55 - sonda gastrica, tipo levine nº 6 - R$0,33
56 - sonda gastrica, tipo levine nº 8 - R$0,36
57 - sonda gastrica, tipo levine nº 10 - R$0,39
58 - sonda gastrica, tipo levine nº 12 - R$0,41
59 - sonda gastrica, tipo levine nº 14 - R$0,42
60 - sonda gastrica, tipo levine nº 16 - R$0,47
61 - sonda gastrica, tipo levine nº 18 - R$0,53
62 - sonda gastrica, tipo levine nº 20 - R$0,60
63 - sonda gastrica, tipo levine nº 22 / R$0,62 / pç

Ata de Registro de Preços: 048/2004
Concorrência: 024/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem - sondas, cânulas e outros
Detentora: Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP
Vigência da Ata: 13/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
46 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 8 / R$3,58 / pç
47 - sonda vesical de demora, tipo foley nº 10 / R$3,58 / pç

Ata de Registro de Preços: 049/2004
Concorrência: 036/2003
Protocolo n.º: 10/44042/2003
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção corretiva em veículos leves e utilitárisos da marca FIAT, com fornecimento de
peças e acessórios genuínos
Detentora: Garage Serviços e Peças Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 25/01/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - lote I - carros leves (56 veículos) – PEÇAS - 29% DESC.
 - Funilaria / R$7,50 / hora
 - pintura / R$7,50 / hora
 - vidraçaria / R$7,50 / hora
 - tapeçaria / R$7,50 / hora
 - eletricidade / R$7,50 / hora
 - mecânica / R$7,50 / hora
 - alinhamento por eixo / R$7,50 / pç
 - balanceamento p/ 4 rodas / R$7,50 / pç
 - cambagem por roda / R$7,50 / pç
 - lavagem completa por veículo (incluindo lubrificação e engraxamento) / R$7,50 / pç
2 - lote II - veículos utilitários (07 veículos) – PEÇAS - 29% DESC.
 - Funilaria / R$15,00 / hora
 - pintura / R$15,00 / hora
 - vidraçaria / R$15,00 / hora
 - tapeçaria / R$15,00 / hora
 - eletricidade / R$15,00 / hora
 - mecânica / R$15,00 / hora
 - alinhamento por eixo / R$15,00 / pç
 - balanceamento p/ 4 rodas / R$15,00 / pç
 - cambagem por roda / R$15,00 / pç
 - lavagem completa por veículo (incluindo lubrificação e engraxamento) / R$15,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 051/2004
Pregão Presencial 001/2004
Protocolo n.º: 10/55209/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios originais e genuinos, para veículos das marcas volkswagen, chevrolet, ford, fiat e
mercedes bens.
Detentora: Tek-Com Comércio Importação, Exportação e serviços Ltda.
Vigência da Ata: 02/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - peças para veículos volkswagen leves – originais / 76,60% / pç
2 - peças para veículos volkswagen leves - genuínos - 59,50%
3 - peças para veículos volkswagen pesados – originais / 78,80% / pç
4 - peças para veículos volkswagen pesados - genuínos - 49%
5 - peças para veículos chevrolet leves – originais / 81% / pç
6 - peças para veículos chevrolet leves - genuínos - 50%
7 - peças para veículos chevrolet pesados – originais / 81% / pç
8 - peças para veículos ford pesados – originais / 80% / pç
9 - peças para veículos ford pesados - genuínos - 63%
10 - peças para veículos fiat leves – originais / 79,90% / pç

Ata de Registro de Preços: 052/2004
Pregão Presencial 001/2004
Protocolo n.º: 10/55209/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios originais e genuinos, para veículos das marcas volkswagen, chevrolet, ford, fiat e
mercedes bens.
Detentora: Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda.
Vigência da Ata: 02/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

2 - peças para veículos volkswagen leves – genuínos / 59,50% / pç
3 - peças para veículos volkswagen pesados - originais - 78,80%
4 - peças para veículos volkswagen pesados - genuínos - 49%
5 - peças para veículos chevrolet leves - originais - 81%
6 - peças para veículos chevrolet leves – genuínos / 50% / pç

Ata de Registro de Preços: 053/2004
Pregão Presencial 001/2004
Protocolo n.º: 10/55209/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios originais e genuinos, para veículos das marcas volkswagen, chevrolet, ford, fiat e
mercedes bens.
Detentora: M.G.M. Comércio de Auto Peças Ltda.
Vigência da Ata: 02/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - peças para veículos volkswagen pesados – genuínos / 49% / pç
5 - peças para veículos chevrolet leves - originais - 81%
6 - peças para veículos chevrolet leves - genuínos - 50%
7 - peças para veículos chevrolet pesados - originais - 81%
8 - peças para veículos ford pesados - originais - 80%
9 - peças para veículos ford pesados – genuínos / 63% / pç

Ata de Registro de Preços: 054/2004
Pregão Presencial 001/2004
Protocolo n.º: 10/55209/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios originais e genuinos, para veículos das marcas volkswagen, chevrolet, ford, fiat e
mercedes bens.
Detentora: Auto Peças Finauto Ltda.
Vigência da Ata: 02/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - peças para veículos fiat leves - genuínos - / 43% / pç

Ata de Registro de Preços: 055/2004
Pregão Presencial 001/2004
Protocolo n.º: 10/55209/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios originais e genuinos, para veículos das marcas volkswagen, chevrolet, ford, fiat e
mercedes bens.
Detentora: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
Vigência da Ata: 02/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - peças para veículos mercedes-benz pesados / 85% / pç

Ata de Registro de Preços: 057/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Denac Distribuidora Nacional de Peças para Tratores Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - fornecimento de peças para máquinas pesadas yanmar. / 7,50% / pç
2 - fornecimento de peças para máquinas pesadas tobatta - 2%
3- fornecimento de peças para máquinas pesadas wacker / 7% / pç
4 - fornecimento de peças para máquinas pesadas komatsu - 34%
5 - fornecimento de peças para máquinas pesadas barber greene - 41%
6 - fornecimento de peças para máquinas pesadas michigan - 36%
7 - fornecimento de peças para máquinas pesadas caterpillar - 25%
8 - fornecimento de peças para máquinas pesadas weber ls 12 / 10,50% / pç
9 - fornecimento de peças para máquinas pesadas huber warco / 24% / pç

Ata de Registro de Preços: 058/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Pefil Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - fornecimento de peças para máquinas pesadas tobatta / 2% / pç
3 - fornecimento de peças para máquinas pesadas wacker - 7%
4 - fornecimento de peças para máquinas pesadas komatsu - 34%
5 - fornecimento de peças para máquinas pesadas barber greene - 41%
6 - fornecimento de peças para máquinas pesadas michigan - 36%
7 - fornecimento de peças para máquinas pesadas caterpillar - 25%
8 - fornecimento de peças para máquinas pesadas weber ls 12 - 10,50%
9 - fornecimento de peças para máquinas pesadas huber warco - 24%
10 - fornecimento de peças para máquinas pesadas case - 34,50%
11 - fornecimento de peças para máquinas pesadas fiat-allis - 16%
12 - fornecimento de peças para máquinas pesadas Ford / 20,50% / pç

Ata de Registro de Preços: 059/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: AGS Trator Peças e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - fornecimento de peças para máquinas pesadas komatsu - / 34% / pç
5 - fornecimento de peças para máquinas pesadas barber greene - 41%
6 - fornecimento de peças para máquinas pesadas michigan - 36%
7 - fornecimento de peças para máquinas pesadas caterpillar - 25%
8 - fornecimento de peças para máquinas pesadas weber ls 12 - 10,50%
9 - fornecimento de peças para máquinas pesadas huber warco - 24%
10 - fornecimento de peças para máquinas pesadas case - 34,50%
11 - fornecimento de peças para máquinas pesadas fiat-allis - 16%
12 - fornecimento de peças para máquinas pesadas ford - 20,50%
13 - fornecimento de peças para máquinas pesadas massey fergurson - 15%
14 - fornecimento de peças para máquinas pesadas dynapac - 14,50%
15 - fornecimento de peças para máquinas pesadas tema terra / 12,50% / pç
16 - fornecimento de peças para máquinas pesadas agrale - 6%
17 - fornecimento de peças para máquinas pesadas valmet / 3,50% / pç

Ata de Registro de Preços: 060/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Cylinder Comércio e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - fornecimento de peças para máquinas pesadas barber greene - / 41% / pç
6 - fornecimento de peças para máquinas pesadas michigan - 36%
7 - fornecimento de peças para máquinas pesadas caterpillar / 25% / pç

Ata de Registro de Preços: 061/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Retrac Peças Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - fornecimento de peças para máquinas pesadas michigan / 36% / pç

Ata de Registro de Preços: 062/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Engemaq Componentes para Trataores Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
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Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - fornecimento de peças para máquinas pesadas case / 34,50% / pç
11 - fornecimento de peças para máquinas pesadas fiat-allis - 16%
12 - fornecimento de peças para máquinas pesadas ford - 20,50%
13 - fornecimento de peças para máquinas pesadas massey fergurson - 15%
14 - fornecimento de peças para máquinas pesadas dynapac / 14,50% / pç
15 - fornecimento de peças para máquinas pesadas tema terra - 12,50%
16 - fornecimento de peças para máquinas pesadas agrale - / 6% / pç

Ata de Registro de Preços: 063/2004
Pregão Presencial 034/2003
Protocolo n.º: 10/53831/2003
Objeto: registro de preços de peças e acessórios em geral, originais, para máquinas pesadas das marcas yanmar, tobatta, wacker, komatsu,
barber greene, michigan, caterpilla, weber ls 12, huber warco, case, fiat allis, ford, massey fergurson, dynapac, tema terra, agrale e
valmet.
Detentora: Casa Nasser Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - fornecimento de peças para máquinas pesadas fiat-allis / 16% / pç
12 - fornecimento de peças para máquinas pesadas ford - 20,50%
13 - fornecimento de peças para máquinas pesadas massey fergurson / 15% / pç

Ata de Registro de Preços: 064/2004
 Concorrência: n.º 011/2003
Protocolo n.º: 10/9490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda.
Vigência da Ata: 04/02/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades / R$2,41 / pç
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 - unidade - R$0,76
27 - seringa tipo luer look - 5 cc / R$19,10 / pç
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - R$46,32
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm - R$0,41
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. - R$4,38
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. - R$2,03
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 - unidade - R$8,77
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g - R$6,10
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 - R$11,99
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 / R$24,70 / pç
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo / R$11,10 / pç
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades - R$23,23
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - R$46,32
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica / R$14,71 / pç
47 - cariostático frasco com 5 ml / R$6,41 / pç
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. / R$4,20 / pç
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya - R$15,71
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada - R$4,33
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica - R$0,76
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 - cilindrica - R$0,76
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 - R$3,98
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 - R$3,98
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 - R$3,98
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml - R$2,76
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos - R$81,99
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto - R$30,00
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil - R$30,00
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - R$15,90
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 - ff - R$0,76
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
68 - lima tipo flexo file 25 mm / R$23,21 / pç
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - R$31,80
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 - R$3,98
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 - R$17,80
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 - R$17,80
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 / R$18,30 / pç
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 - R$17,20
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico - R$1,49
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - R$1,69
77 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato tronco cônica - R$33,94
78 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato de pera - R$33,94
79 - isolante - R$3,98
80 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 81 - R$6,28
81 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 69 - R$6,28
82 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 66 - R$6,28
83 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 65 - R$6,28
84 - cimento obturador endodonticos - R$19,80
85 - sugador cirúrgico descartável - R$21,00
86 - escovas bitufo - R$3,20
87 - resina autopolimerisável pó cor de rosa - R$20,54
88 - resina autopolimerisável pó incolor - R$20,54
89 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 62 - R$6,28
90 - gluconato de clorexidina 0,12% / R$11,20 / pç
91 - verniz c/ fluor contendo 5% de fluoreto de sódio - R$12,00
92 - godiva p/ vedamento periférico - R$12,80
93 - resina autopolimerisável líquido acrílico - R$11,42
94 - cera sete p/ uso odontológico - R$3,94
95 - broca diamantada alta rotação 3168 - R$0,76
96 - broca carbide alta rotação cilíndrica 1556 - R$3,98
97 - broca carbide alta rotação cirúrgica n.º 6 - / R$4,24 / pç
98 - broca diamantada alta rotação 3083 - R$0,76
99 - broca p/ remoção de amálgama alta rotação 1557 / R$1,70 / pç
100 - guta percha em bastão sortidas - R$9,80
101 - cloridrato de mepivacaina - R$29,70
102 - agulha p/ seringa luer look 40 x 20 - R$3,57
103 - gás p/ teste de vitalidade / R$23,10 / pç

Ata de Registro de Preços: 065/2004
Concorrência: Pregão Presencial n,º 03/2004
Protocolo n.º: 10/59905/2003
Objeto: registro de preços de locação de tendas e camarins para eventos
Detentora: Medina Eventos S/C Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - lote 1 tendas -
1.1 – diária / R$540,00 / pç
1.2 – montagem / R$50,00 / pç
1.3 – desmontagem / R$50,00 / pç
2 - lote 2 camarins -
2.1 - tipo 1 - camarim completo -
2.1.1 – diária / R$1.047,50 / pç
2.1.2 - - montagem / R$100,00 / pç
2.1.3 - - desmontagem / R$100,00 / pç
2.2 - tipo 2 - camarim simples -
2.2.1 – diária / R$782,50 / pç
2.2.2 - - montagem / R$100,00 / pç
2.2.3 - - desmontagem / R$100,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 067/2004
Concorrência: n.º 027/03
Protocolo n.º: 10/57847/2003
Objeto: registro de preços de pastas para prontuário e envelopes de papel kraft
Detentora: Graftes Editora & Papelaria Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 05/02/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - pasta para protuário familiar, modelo envelope bolsa digito terminal / R$0,59 / pç

Ata de Registro de Preços: 068/2004
Concorrência: n.º 027/03
Protocolo n.º: 10/57847/2003

Objeto: registro de preços de pastas para prontuário e envelopes de papel kraft
Detentora: N. C. Papéis Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 05/02/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - envelope, sem timbre, em papel kraft natural, formato 240 x 340 mm. - / R$0,10 / pç

Ata de Registro de Preços: 069/2004
Concorrência: n.º 019/2003
Protocolo n.º: 10/41.975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: MGF Bonés Promocionais Ltda.
Vigência da Ata: 09/02/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

Ata de Registro de Preços: 070/2004
Concorrência: n.º 019/2003
Protocolo n.º: 10/41.975/2003
Objeto: registro de preços de uniformes e equipamentos de proteção individual para uso dos funcionários da SMSPCAR
Detentora: Zilda Rodrigues Campinas - ME
Vigência da Ata: 09/02/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - protetor auditivo tipo concha em plástico resistente a choques mecânicos / R$7,80 / pç
9 - protetor auricular tipo plug de inserção em silicone c/ 3 flanges - R$0,92
10 - botina de segurança em couro de vaqueta na cor preta com biqueira de aço - tam. 34 a 45 / R$29,00 / pç
11 - botina de segurança em couro de vaqueta na cor preta sem biqueira de aço - tam. 34 a 45 / R$24,10 / pç
12 - respirador de meia peça facial, p1,sem manutenção (descartável) - R$0,95
13 - respirador de meia peça facial, p2,sem manutenção (descartável) - R$2,50
14 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº38 / R$28,30 / pç
15 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº39 / R$28,30 / pç
16 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº40 / R$28,30 / pç
17 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº41 / R$28,30 / pç
18 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº42 / R$28,30 / pç
19 - tênis de segurança em vaqueta contida ao cromo, cor preto, nº43 / R$28,30 / pç

Ata de Registro de Preços: 076/2004
Concorrência: Pregão Presncial n.º 037/2003
Protocolo n.º: 10/48496/2003
Objeto: registro de preços de coquetel, cofee break, brunch e buffet.
Detentora: J. L. M. Garcia & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 12/02/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 -coquetel tipo 1 / R$8,15 / pç
2 - coquetel tipo 2 / R$10,10 / pç
3 - coquetel tipo 3 / R$12,10 / pç
4 - coffee break tipo 1 / R$8,00 / pç
5 - coffee break tipo 2 / R$10,00 / pç
6 - coffee break tipo 3 / R$6,00 / pç
7 - brunch tipo 1 / R$12,00 / pç
8 - brunch tipo 2 / R$15,50 / pç
9 - buffet para artistas tipo 1 / R$11,80 / pç
10 - buffet para artistas tipo 2 - / R$13,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 078/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 02/2004
Protocolo n.º: 10/64182/2003
Objeto: registro de preços de café tipo tradicional, torrado moido e embalado à vácuo.
Detentora: Companhia Cacique de Cafá Solúvel
Vigência da Ata: 17/02/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - café tradicional torrado e moído conforme especificação em edital / R$5,16 / kg

Ata de Registro de Preços: 085/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - Agulha descartável p/ raqui e anestesia / R$134,75 / pç
2 - Agulha hipodermica - calibre 10 x 5 a 13,5 x 6 / R$7,89 / pç
3 - Agulha hipodermica - calibre 20 x 6 ou 20 x 5,5, esteril, descartável / R$7,89 / pç
4 - Agulha hipodermica - calibre 25 x 7, esteril, descartável / R$4,80 / pç
5 - Agulha hipodermica - calibre 25 x 8, esteril, descartável - / R$4,80 / pç
6 - Agulha hipodermica - calibre 30 x 7, esteril, descartável - / R$5,40 / pç
7 - Agulha hipodermica - calibre 30 x 8, esteril, descartável - / R$5,40 / pç
8 - Agulha hipodermica - calibre 40 x 12, esteril, descartável / R$7,90 / pç
9 - Agulha hipodermica bipolar - calibre 25 x 8, esteril, descartável - R$22,00
10 - Agulha hipodermica bipolar - calibre 25 x 7, esteril, descartável - R$22,00
11 - Almotolia, plástico resistente, marrom e opaco, no min. a cada 50 ml - R$0,59
12 - Bisturi descartável, nº 15 - R$0,83
13 - Bisturi descartável, c/ lamina nº 23 - R$0,83
14 - Borracha p/ garrote, confeccionada em latex - R$0,45
15 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, feminino - R$0,28
16 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, masculina - R$0,28
17 - Embalagem p/ coleta e acondicionamento de fezes, metal - R$7,19
18 - Equipo intermediário p/ infusão parenteral em Y, duas vias - R$0,67
20 - Equipo p/ infusão parenteral de sol.fotossensíveis, macrogotas s/ inj. lateral, c/ flash-ball - R$2,30
21 - Equipo p/ infusão parenteral, microgotas, s/injetor lateral, c/ flash-ball - R$0,57
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha - R$2,13
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha - R$1,51
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - R$1,49
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul - R$0,60
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha - R$1,21
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha - R$1,21
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha - R$1,23
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha - R$1,23
32 - Fita teste, glicosuria - R$0,42
33 - Fita p/ teste de gravidez - R$2,21
34 - Fita teste, determinação de PH, embalada em frasco - tubo - R$0,33
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
36 - Frasco porta lâminas, 5 lâminas, c/ tampa - R$0,26
37 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 15 - R$0,27
38 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 22 - R$0,27
39 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 23 - R$0,27
40 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 12 - R$0,27
41 - Embalagem p/ coleta de escarro ou urina, c/ tampa de rosca, cap.60 a 120ml - R$0,15
42 - Scalp nº 21 - R$0,21
43 - Scalp nº 23 - R$0,21
44 - Scalp nº 25 - R$0,21
45 - Scalp nº 27 - R$0,22
46 - Scalp nº 19 - R$0,24
47 - Scalp exclusivo p/ coleta de sangue a vacuo, c/ adaptador luer, agulha 23 g - R$2,10
48 - Seringa desc. Hipod. agulhada,p/ insulina, cap.1 ml,agulha: calibre 13x3,3 clindrica / R$68,00 / pç
49 - Seringa hipodermica, capacidade 10 ml / R$19,70 / pç
50 - Seringa hipodermica, capacidade 20 ml / R$31,50 / pç
51 - Seringa hipodermica, capacidade 5 ml / R$9,89 / pç
52 - Seringa hipodermica, capacidade 1 ml p/ BCG e tuberculina / R$15,40 / pç
53 - Seringa hipodermica, capacidade 1 ml p/ insulina / R$15,40 / pç
54 - Tubo desc. p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/ rolha lilas,acomp.adaptador - R$24,00
55 -Tubo p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/rolha azul, acomp. Adaptador / R$58,00 / pç
56 - Tubo p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/rolha azul marinho, acomp. Adaptador / R$58,00 / pç
57 - Tubo p/ coleta de sangue,vidro ou plástico,rolha siliconizada,s/ rosca, cor vermelha,adapit. - R$45,00
58 - Tubo desc. p/ coleta sangue p/ glicemia, vidro ou plástico, cor cinza, acomp. Adaptador - R$39,00
59 - Tubo desc. coleta sangue vacuo, vidro ou plástico,c/ rolha verm.ou branca,acomp.adaptador / R$28,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 086/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Biodinâmica Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - Equipo intermediário p/ infusão parenteral em Y, duas vias / R$0,67 / pç
20 - Equipo p/ infusão parenteral de sol.fotossensíveis, macrogotas s/ inj. lateral, c/ flash-ball / R$2,30 / pç
21 - Equipo p/ infusão parenteral, microgotas, s/injetor lateral, c/ flash-ball / R$0,57 / pç
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha - R$2,13
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha - R$1,51
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - R$1,49
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
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26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul - R$0,60
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha - R$1,21
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha - R$1,21
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha - R$1,23
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha - R$1,23
32 - Fita teste, glicosuria - R$0,42
33 - Fita p/ teste de gravidez - R$2,21
34 - Fita teste, determinação de PH, embalada em frasco - tubo - R$0,33
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
36 - Frasco porta lâminas, 5 lâminas, c/ tampa - R$0,26
37 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 15 - R$0,27
38 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 22 - R$0,27
39 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 23 - R$0,27
40 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 12 - R$0,27
41 - Embalagem p/ coleta de escarro ou urina, c/ tampa de rosca, cap.60 a 120ml
/ R$0,15 / pç
42 - Scalp nº 21 - R$0,21
43 - Scalp nº 23 - R$0,21
44 - Scalp nº 25 - R$0,21
45 - Scalp nº 27 / R$0,22 / pç

Ata de Registro de Preços: 087/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Bioline Indústria e Comércio de Fios Cirúrgicos Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha / R$1,60 / pç
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul / R$0,60 / pç
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha / R$1,21 / pç
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha / R$1,21 / pç
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha / R$1,23 / pç
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha / R$1,23 / pç

Ata de Registro de Preços: 088/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Bionova Produtos de Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - Embalagem p/ coleta e acondicionamento de fezes, metal / R$7,19 / pç
18 - Equipo intermediário p/ infusão parenteral em Y, duas vias - R$0,67
20 - Equipo p/ infusão parenteral de sol.fotossensíveis, macrogotas s/ inj. lateral, c/ flash-ball - R$2,30
21 - Equipo p/ infusão parenteral, microgotas, s/injetor lateral, c/ flash-ball - R$0,57
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha - R$2,13
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha - R$1,51
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - R$1,49
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul - R$0,60
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha - R$1,21
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha - R$1,21
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha - R$1,23
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha - R$1,23
32 - Fita teste, glicosuria - R$0,42
33 - Fita p/ teste de gravidez - R$2,21
34 - Fita teste, determinação de PH, embalada em frasco – tubo / R$0,33 / pç
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
36 - Frasco porta lâminas, 5 lâminas, c/ tampa / R$0,26 / pç

Ata de Registro de Preços: 089/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Casa Castel Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha / R$1,51 / pç
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - / R$1,49 / pç
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm / R$1,49 / pç

Ata de Registro de Preços: 090/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: De Pauli Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - Bisturi descartável, nº 15 - / R$0,83 / pç
13 - Bisturi descartável, c/ lamina nº 23 / R$0,83 / pç
14 - Borracha p/ garrote, confeccionada em latex / R$0,45 / pç
15 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, feminino - R$0,28
16 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, masculina - R$0,28
17 - Embalagem p/ coleta e acondicionamento de fezes, metal - R$7,19
18 - Equipo intermediário p/ infusão parenteral em Y, duas vias - R$0,67
20 - Equipo p/ infusão parenteral de sol.fotossensíveis, macrogotas s/ inj. lateral, c/ flash-ball - R$2,30
21 - Equipo p/ infusão parenteral, microgotas, s/injetor lateral, c/ flash-ball - R$0,57
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha - R$2,13
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha - R$1,51
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - R$1,49
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul - R$0,60
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha - R$1,21
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha - R$1,21
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha - R$1,23
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha - R$1,23
32 - Fita teste, glicosuria - R$0,42
33 - Fita p/ teste de gravidez - R$2,21
34 - Fita teste, determinação de PH, embalada em frasco - tubo - R$0,33
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
36 - Frasco porta lâminas, 5 lâminas, c/ tampa - R$0,26
37 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 15 - R$0,27
38 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 22 - R$0,27
39 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 23 - R$0,27
40 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 12 - R$0,27
41 - Embalagem p/ coleta de escarro ou urina, c/ tampa de rosca, cap.60 a 120ml - R$0,15
42 - Scalp nº 21 / R$0,21 / pç
43 - Scalp nº 23 / R$0,21 / pç
44 - Scalp nº 25 / R$0,21 / pç

Ata de Registro de Preços: 091/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Dipromed Comércio e Importação Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - Almotolia, plástico resistente, marrom e opaco, no min. a cada 50 ml / R$0,59 / pç

Ata de Registro de Preços: 092/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Flexor Industrial e Comercial Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
15 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, feminino / R$0,28 / pç
16 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, masculina / R$0,28 / pç

Ata de Registro de Preços: 093/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicops e hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - Agulha hipodermica bipolar - calibre 25 x 8, esteril, descartável - / R$22,00 / pç
10 - Agulha hipodermica bipolar - calibre 25 x 7, esteril, descartável / R$22,00 / pç
11 - Almotolia, plástico resistente, marrom e opaco, no min. a cada 50 ml - R$0,59
12 - Bisturi descartável, nº 15 - R$0,83
13 - Bisturi descartável, c/ lamina nº 23 - R$0,83

14 - Borracha p/ garrote, confeccionada em latex - R$0,45
15 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, feminino - R$0,28
16 - Coletor p/ amostragem de urina, infantil, masculina - R$0,28
17 - Embalagem p/ coleta e acondicionamento de fezes, metal - R$7,19
18 - Equipo intermediário p/ infusão parenteral em Y, duas vias - R$0,67
20 - Equipo p/ infusão parenteral de sol.fotossensíveis, macrogotas s/ inj. lateral, c/ flash-ball - R$2,30
21 - Equipo p/ infusão parenteral, microgotas, s/injetor lateral, c/ flash-ball - R$0,57
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha - R$2,13
23 - Fio cirúrgica p/suturas, absorvivel, catgut, simples, nº 2-0, c/ agulha - R$1,51
24 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, simples, nº 3-0, c/ agulha - R$1,49
25 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 4-0, c/ agulha - R$1,60
26 - Fio cirúrgica p/suturas, catgut, absorvivel, cromado, nº 5-0, c/ agulha, cilíndrica 2,0 cm - R$1,49
27 - Fio cirúrgica p/suturas, e/ algodão torcido, nº 3-0, não agulhado, cor preta ou azul - R$0,60
28 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 3-0 c/ agulha - R$1,21
29 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 4-0 c/ agulha - R$1,21
30 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 5-0 c/ agulha - R$1,23
31 - Fio cirúrgico p/ suturas, monofilamento de poliamida, nº 6-0 c/ agulha - R$1,23
32 - Fita teste, glicosuria - R$0,42
33 - Fita p/ teste de gravidez - R$2,21
34 - Fita teste, determinação de PH, embalada em frasco - tubo - R$0,33
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
36 - Frasco porta lâminas, 5 lâminas, c/ tampa - R$0,26
37 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 15 - R$0,27
38 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 22 - R$0,27
39 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 23 - R$0,27
40 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 12 - R$0,27
41 - Embalagem p/ coleta de escarro ou urina, c/ tampa de rosca, cap.60 a 120ml - R$0,15
42 - Scalp nº 21 - R$0,21
43 - Scalp nº 23 - R$0,21
44 - Scalp nº 25 - R$0,21
45 - Scalp nº 27 - R$0,22
46 - Scalp nº 19 - R$0,24
47 - Scalp exclusivo p/ coleta de sangue a vacuo, c/ adaptador luer, agulha 23 g / R$2,10 / pç
48 - Seringa desc. Hipod. agulhada,p/ insulina, cap.1 ml,agulha: calibre 13x3,3 clindrica - R$68,00
49 - Seringa hipodermica, capacidade 10 ml - R$19,70
50 - Seringa hipodermica, capacidade 20 ml - R$31,50
51 - Seringa hipodermica, capacidade 5 ml - R$9,89
52 - Seringa hipodermica, capacidade 1 ml p/ BCG e tuberculina - R$15,40
53 - Seringa hipodermica, capacidade 1 ml p/ insulina - R$15,40
54 - Tubo desc. p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/ rolha lilas,acomp.adaptador / R$24,00 / pç
55 - Tubo p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/rolha azul, acomp. Adaptador - R$58,00
56 - Tubo p/ coleta de sangue a vacuo, vidro ou plástico,c/rolha azul marinho, acomp. Adaptador - R$58,00
57 - Tubo p/ coleta de sangue, vidro ou plástico,rolha siliconizada,s/ rosca, cor vermelha,adapit. / R$45,00 / pç
58 - Tubo desc. p/ coleta sangue p/ glicemia, vidro ou plástico, cor cinza, acomp. Adaptador / R$39,00 / pç
59 - Tubo desc. coleta sangue vacuo, vidro ou plástico,c/ rolha verm.ou branca,acomp.adaptador - R$28,80
60 - Tubo desc.p/ coleta sangue HIV,vidro ou plástico, c/ adaptador / R$24,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 094/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
37 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 15 / R$0,27 / pç
38 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 22 / R$0,27 / pç
39 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 23 / R$0,27 / pç
40 - Lâmina p/ bisturi, esteril, descartável, nº 12 / R$0,27 / pç
41 - Embalagem p/ coleta de escarro ou urina, c/ tampa de rosca, cap.60 a 120ml - R$0,15
42 - Scalp nº 21 - R$0,21
43 - Scalp nº 23 - R$0,21
44 - Scalp nº 25 - R$0,21
45 - Scalp nº 27 - R$0,22
46 - Scalp nº 19 / R$0,24 / pç

Ata de Registro de Preços: 095/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Maria de Lourdes Lourenço Produtos - EPP
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
33 - Fita p/ teste de gravidez / R$2,21 / pç

Ata de Registro de Preços: 096/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Soquímica Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
32 - Fita teste, glicosuria / R$0,42 / pç

Ata de Registro de Preços: 097/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Udimed Comercial Hospitalar Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
22 - Fio de sutura, tipo catgut, absorvivel, simples, nº 0-0, c/ agulha / R$2,13 / pç

Ata de Registro de Preços: 098/2004
Concorrência: 021/2003
Protocolo n.º: Objeto: Registro de Preços materiais de Enfermagem agulhas, seringas, tubos e outros
Detentora: Vibel Comercial Ltda. - ME
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
35 - Flaconete capacidade de 3 ml / R$0,10 / pç

Ata de Registro de Preços: 099/2004
Concorrência: 025/2003
Protocolo n.º: 10/49410/2003
Objeto: Registro de Preços de serviços técnicos profissionais especializados referentes a elaboração de Projetos e Execução de Obras de
Rede Estruturada do Paço Municipal de Campinas
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: Hersa Engenharia e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 3º andar / R$140.789,73 / pç
2 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 5º andar / R$140.789,73 / pç
3 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 6º andar / R$140.789,73 / pç
4 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 7º andar / R$140.789,73 / pç
5 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 8º andar / R$140.789,73 / pç
6 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 9º andar / R$140.789,73 / pç
7 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 10º andar / R$140.789,73 / pç
8 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 11º andar / R$140.789,73 / pç
9 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 12º andar / R$140.789,73 / pç
10 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 13º andar / R$140.789,73 / pç
11 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 14º andar / R$140.789,73 / pç
12 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 15º andar / R$140.789,73 / pç
13 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 16º andar / R$140.789,73 / pç
14 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 17º andar / R$140.789,73 / pç
15 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 18º andar / R$140.789,73 / pç
16 - Execução de Obras de engenharia/topografia/projetos e laudos técnicos 19º andar / R$140.789,73 / pç

Ata de Registro de Preços: 106/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: Dakfilm Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - Fita teste autoclave / R$3,97 / pç

Ata de Registro de Preços: 107/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
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Detentora: Indústria Nacional de Artefatos de Laboratório Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - Contraceptivo masculino não lubrificado / R$0,13 / pç

Ata de Registro de Preços: 108/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - Fralda descartável / R$1,19 / pç
2 - cancelado -
3 - Avental plástico / R$3,25 / pç
4 - Coletor artigos pérfuro-cortante / R$2,19 / pç
5 - Contraceptivo masculino lubrificado - R$0,12
6 - Contraceptivo masculino não lubrificado - R$0,13
7 - Dispositivo intra-uterino - DIU - R$30,80
8 - Fita teste autoclave - R$3,97
9 - cancelado -
10 - cancelado -
11 - Lençol descartável - R$2,67
12 - Luva procedimentos Tam G - R$8,70
13 - Luva procedimentos Tam M - R$10,20
14 - Luva procedimentos Tam P - R$8,58
15 - cancelado -
16 - cancelado -
17 - cancelado -
18 - cancelado -
19 - Óculos de Proteção / R$16,35 / pç
20 - cancelado -
21 - Touca cirúrgica / R$0,08 / pç
22 - cancelado -
23 - Luva cirúrgica não estéril nº 6,5 - R$0,56
24 - Luva cirúrgica não estéril nº 7,0 - R$0,66
25 - Luva cirúrgica não estéril nº 7,5 - R$0,58
26 - Luva cirúrgica não estéril nº 8,0 - R$0,66
27 - Luva cirúrgica não estéril nº 8,5 - R$0,60
28 - Luva cirúrgica não estéril nº 9,0 / R$0,72 / pç

Ata de Registro de Preços:109/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: Kolplast Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - Dispositivo intra-uterino – DIU / R$30,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 110/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - Lençol descartável / R$2,67 / pç
12 - Luva procedimentos Tam G - R$8,70
13 - Luva procedimentos Tam M - R$10,20
14 - Luva procedimentos Tam P - R$8,58
15 - cancelado -
16 - cancelado -
17 - cancelado -
18 - cancelado -
19 - Óculos de Proteção - R$16,35
20 - cancelado -
21 - Touca cirúrgica - R$0,08
22 - cancelado -
23 - Luva cirúrgica não estéril nº 6,5 / R$0,56 / pç
24 - Luva cirúrgica não estéril nº 7,0 / R$0,66 / pç
25 - Luva cirúrgica não estéril nº 7,5 / R$0,58 / pç
26 - Luva cirúrgica não estéril nº 8,0 / R$0,66 / pç
27 - Luva cirúrgica não estéril nº 8,5 / R$0,60 / pç

Ata de Registro de Preços: 111/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 005/2003
Protocolo n.º: 10/44043/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de enfermagem, descartáveis e outros
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
Detentora: Trade Center Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 14/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - Contraceptivo masculino lubrificado / R$0,12 / pç
6 - Contraceptivo masculino não lubrificado - R$0,13
7 - Dispositivo intra-uterino - DIU - R$30,80
8 - Fita teste autoclave - R$3,97
9 - cancelado -
10 - cancelado -
11 - Lençol descartável - R$2,67
12 - Luva procedimentos Tam G / R$8,70 / pç
13 - Luva procedimentos Tam M / R$10,20 / pç
14 - Luva procedimentos Tam P / R$8,58 / pç

Ata de Registro de Preços: 117/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 001/2004
Protocolo n.º: 10/01760/2004
Objeto: registro de preços de suprimentos para máquinas copiadoras (toner)
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10

Detentora: Galmaq Equipamentos para Escritório Ltda.
Vigência da Ata: 18/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - toner p/ máquina copiadora minolta, modelo 1030/1031, original / R$14,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 118/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 001/2004
Protocolo n.º: 10/01760/2004
Objeto: registro de preços de suprimentos para máquinas copiadoras (toner)
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10

Detentora: Maquim Comércio e Equipamentos Eletro Eletrônicos Ltda.
Vigência da Ata: 18/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - toner p/ máquina copiadora olivetti, modelo 9017, referência 5.6052-3, original / R$26,30 / pç

Ata de Registro de Preços: 119/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 001/2004
Protocolo n.º: 10/01760/2004
Objeto: registro de preços de suprimentos para máquinas copiadoras (toner)
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10
35 - Flaconete capacidade de 3 ml - R$0,10

Detentora: Servtécnica Automação Ltda.
Vigência da Ata: 18/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - toner p/ máquina copiadora sharp, modelo ar 5015, original ou similar novo / R$293,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 200/2004

Concorrência: n.º011/03
Protocolo n.º: 10/09490/2003
Objeto: registro de preços de materias de consumo odontológico
Detentora: M. A. Zanelato & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 18/03/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - cimento líquido a base de Ox. Zinco reforçado -rest. Provis. / R$13,71 / pç
3 - solução evidenciadora a base de fucsina - fr. 10 ml - R$2,29
4 - tricresol formalina - fr. 10 ml - R$2,55
5- sol. Anest. Cloridrato priloc. / felipres. 1,8 ml - lote c/ 100 - / R$23,10 / pç
6 - hidroxido de cálcio pasta catalizadora kit / R$17,89 / pç
7 - cone secundário guta percha em pontas r7 -branco - R$9,48
8 - cone secundário guta percha em pontas rS –branco / R$8,95 / pç
9 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor b-2 - R$26,99
10 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor c-2 - R$26,99
11 - resina composta micro - hibrida fotopolimerizavel cor a-3 - R$26,99
12 - creme dental fluoretado - 90 gramas - R$0,78
13 - resina composta micro perticula fotopolimerizavel cor a-2 - R$26,99
14 - cimento pó a base oxido zn reforçado p/ restauração provis. / R$21,56 / pç
15 - cimento de obturação de canal po, mini. 14 e max. 18 g. - cancelado
16 - fluoreto de sódio em pó - embalagem c/ 1 a 2 gramas - cancelado
17 - solução desmineralizante - fr. 20 ml. - R$5,80
18 - cone de papel absorvente estandartizado 2ª séria - 45 a 80 - R$7,89
19 - gesso comum p/ odontologia - R$1,15
20 - agulha sutura grande g12 - R$0,76
21 - broca de aço baixa rotação esferica n.º 02 - R$1,98
22 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.º 557 - / R$3,98 / pç
23 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo / R$0,61 / pç
24 - cunha cervical de madeira - embalagem c/ 100 unidades - R$2,41
25 - broca tipo gates-gliden nº4 -32 mm cx. C/ 06 unidades - / R$46,32 / pç
26 - broca ar esférica h. l. diamantada, nº 1016 - unidade - R$0,76
27 - seringa tipo luer look - 5 cc - R$19,10
28 - broca tipo gates-gliden nº 2 -32 mm cx. C/ 06 unidades - / R$46,32 / pç
29 - broca tipo gates-gliden nº 3 -32 mm cx. C/ 06 unidades - / R$46,32 / pç
30 - tira de lixa de aço 0,6 mm - R$0,41
31 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx. C/ 150 unid. / R$4,38 / pç
32 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e máx. 20 fls. - R$2,03
33 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 - unidade - R$8,77
34 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 g / R$6,10 / pç
35 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 29 - R$11,99
36 - lima tipo hedstron 31 mm 45-80 - cx. C/ 6 - R$24,70
37 - tira borracha p/ separar dentes - cx. C/ 24 unidades - R$12,55
38 - espaçador digital finger - pluger jg c/ 6 - R$30,92
39 - graxa p/ roll air kavo - R$11,10
40 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada - R$0,76
41 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo - unidade - R$1,50
42 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida - R$0,86
43 - escova dental infantil - unidade - R$0,21
44 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades / R$23,23 / pç
45 - broca tipo gates gliden n.º 1 - 32 mm cx. C/ 6 unidades - / R$46,32 / pç
46 - alginato - material p/ moldagem odontológica - R$14,71
47 - cariostático frasco com 5 ml - R$6,41
48 - escova de robinson plana para polimento - R$0,78
49 - gesso pedra p/ confecção de modelos - R$1,60
50 - pedras pome p/ polimento - fr. 100 g. - R$4,20
51 - pasta p/ moldagem base reacional zinco/eugenol - fr. 60 grs - R$22,65
52 - broca cirurgica n.º 151 - tipo zecrya / R$15,71 / pç
53 - cera utilidade c/ 05 laminas - 45 grs cada - R$4,33
54 - broca alta rotação diamantada n. 1014 esférica - R$0,76
55 - broca alta rotação diamantada n. 1090 - cilindrica - R$0,76
56 - broca carbide alta rotação n.º 01 / R$3,98 / pç
57 - broca carbide alta rotação n.º 170 / R$3,98 / pç
58 - broca carbide alta rotação n.º 171 / R$3,98 / pç
59 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml - R$2,76
60 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kit c/ 02 frascos / R$81,99 / pç
61 - conjunto posicionador intra-oral adulto - R$30,00
62 - conjunto posicionador intra-oral infantil - R$30,00
63 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirurgico - R$15,90
64 - ponta acabamento p/ resina diamantada nº 2135 - ff - R$0,76
65 - cone de guta percha estandartizada n. 25 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
66 - cone de guta percha estandartizada n. 35 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
67 - cone de guta percha estandartizada n. 40 tubete c/ 20 unidades - R$1,76
68 - lima tipo flexo file 25 mm - R$23,21
69 - kit cimento ionomero / vidro autopolimerizavel p/ restauração - R$31,80
70 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 / R$3,98 / pç
71 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 58 - R$17,80
72 - brocas de aço para ponta reta cilindrica n.º 56 - R$17,80
73 - brocas de aço para ponta reta esférica nº 14 - R$18,30
74 - brocas de aço p/ ponta reta esférica n.º 8 - R$17,20
75 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato tronco cônico - R$1,49
76 - ponta montada trimer p/ peça de mão formato de pera - R$1,69
77 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato tronco cônica - R$33,94
78 - ponta de tungstênio p/ ponta reta formato de pera - R$33,94
79 - isolante - R$3,98
80 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 81 - R$6,28
81 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 69 - R$6,28
82 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 66 - R$6,28
83 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 65 - R$6,28
84 - cimento obturador endodonticos - R$19,80
85 - sugador cirúrgico descartável - R$21,00
86 - escovas bitufo - R$3,20
87 - resina autopolimerisável pó cor de rosa - R$20,54
88 - resina autopolimerisável pó incolor - R$20,54
89 - resina de rápida autopolimerisável pó cor 62 - R$6,28
90 - gluconato de clorexidina 0,12% - R$11,20
91 - verniz c/ fluor contendo 5% de fluoreto de sódio - R$12,00
92 - godiva p/ vedamento periférico - R$12,80
93 - resina autopolimerisável líquido acrílico - R$11,42
94 - cera sete p/ uso odontológico - R$3,94
95 - broca diamantada alta rotação 3168 - R$0,76
96 - broca carbide alta rotação cilíndrica 1556 - / R$3,98 / pç

Ata de Registro de Preços: 205/2004
Concorrência: n.º 002/04
Protocolo n.º: 10/0199/04
Objeto: registro de preços de gramas
Detentora: Felix Comércio de Mudas de Plantas Ltda.
Vigência da Ata: 24/03/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - grama tipo batatais, apresentada em placas 0,40 x 0,40 mt / R$1,34 / pç
2 - grama são carlos apresentada em placas de 0,40 x 0,40 mt - R$2,24
3 - grama esmeralda zoysia-matrela - tapete de 1,00 mt x 0,50 mt / R$2,14 / pç

Ata de Registro de Preços: 206/2004
Concorrência: n.º 002/04
Protocolo n.º: 10/0199/04
Objeto: registro de preços de gramas
Detentora: Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda.
Vigência da Ata: 24/03/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - grama são carlos apresentada em placas de 0,40 x 0,40 mt / R$2,24 / pç

Ata de Registro de Preços: 209/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 009/04
Protocolo n.º: 10/56527/04
Objeto: registro de preços de serviços gráficos de uso comum
Detentora: Angelo Marcelo Fossa - ME
Vigência da Ata: 31/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - impresso guia de remessa, formato a6 - (105 x 148 mm) / R$ 0,7000 / pç
2 - impresso guia de remessa, formato a5 - (210 x 148 mm) - R$ 1,6750
3 - impresso envelope carta com timbre, formato c6 (114 x 162) - R$ 0,0420
4 - impresso envelope ofício com timbre, formato (229 x 114) / R$ 0,0498 / pç
5 - impresso envelope com timbre, formato (310 x 410) - R$ 0,2030
6 - impresso capa de processo, formato c4 (229 x 324), medida aberta (504 x 324 mm) / R$ 0,3300 / pç
7 - impresso capa de despesa orçamentária, formato c4 (229 x 324 mm), medida aberta (458 x 324 mm) / R$ 0,1883 / pç
8 - impresso memorando, formato a5 (148 x 210 mm) / R$ 1,6625 / pç
9 - impresso capa de despesa extraorçamentária, formato c4 (229 x 324 mm), medida aberta (458 x 324 mm) / R$ 0,2117 / pç
10 - impresso capa de processo amil, formato (250 x 350 mm), medida aberta (500 x 350 mm) / R$ 0,4000 / pç
11 - impresso envelope com timbre, formato b4 (353 x 250 mm) / R$ 0,1890 / pç
12 - impresso capa de processo pregão eletônico, form. 225 x 350 mm (medida fechada) e 590 x 350 mm (medida aberta) / R$ 1,9667/pç
13 - impresso capa de processo pregão presencial, form. 225 x 350 mm (medida fechada) e 590 x 350 mm (medida aberta) / R$ 2,1800/pç

Ata de Registro de Preços: 210/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 009/04
Protocolo n.º: 10/56527/04
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Objeto: registro de preços de serviços gráficos de uso comum
Detentora: Itagráfica Ltda.
Vigência da Ata: 31/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - impresso guia de remessa, formato a5 - (210 x 148 mm) / R$ 1,6750 / pç
3 - impresso envelope carta com timbre, formato c6 (114 x 162) / R$ 0,0420 / pç

Ata de Registro de Preços: 211/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 009/04
Protocolo n.º: 10/56527/04
Objeto: registro de preços de serviços gráficos de uso comum
Detentora: Rettec Reproduções Gráficas, Traduções e Edições Técnicas e Científicas Ltda.
Vigência da Ata: 31/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - impresso envelope com timbre, formato (310 x 410) / R$ 0,2030 / pç

Ata de Registro de Preços: 212/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 013/04
Protocolo n.º: 10/02855/03
Objeto: registro de preços de açúcar refinado
Detentora: Terrão Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 31/03/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - açúcar refinado, embalagem 1 kg / R$0,74 / pç

Ata de Registro de Preços: 215/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Bristol Myers Squib Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 35 mm / R$28,80 / pç
10 - bolsa drenável p/ ostomia urinária c/ resina - convexa - transparente - pré cort. 31 + 1 mm - R$17,90
11 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 44 + 1 mm - R$2,93
12 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 25 mm - R$2,66
13 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 32 + 3 mm - R$2,93
14 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 38 + 2 mm - R$2,93
15 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 50 + 1 mm - R$3,59
16 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 50 + 1 mm / R$2,95 / pç
17 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 44 + 1 mm / R$3,45 / pç
18 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 35 + 3 mm - R$3,20
19 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 30 + 2 mm / R$2,95 / pç
20 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 25 mm - R$3,20
21 - conj. P/ ostomia intestinal c/ resina - convexa - opaca - flange/rec. 13-15 a 43 - R$15,80
22 - conj. P/ ostomia intestinal c/ resina - convexa - transparente - flange/rec. 13-15 a 43 - R$15,80
23 - conj. P/ ostomia intestinal c/ resina - convexa - transparente - flange int. 32 mm / R$20,00 / pç
24 - disco convexo 57 x 38 mm / R$5,30 / pç

Ata de Registro de Preços: 216/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Coloplast do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - transparente - recortável 15 - 43 mm / R$17,90 / pç
7 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 31 mm / R$17,90 / pç
8 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 35 mm / R$17,90 / pç
9 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 35 mm - R$28,80
10 - bolsa drenável p/ ostomia urinária c/ resina - convexa - transparente - pré cort. 31 + 1 mm / R$17,90 m / pç

Ata de Registro de Preços: 217/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Comercial 3 Albe Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - bolsa dren. P/ ost. Intest. Ped. C/ resina c/ 2ª abert. - transp - recortável 50 mm / R$6,30 / pç
2 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina e micr. C/ 2ª abert. - opaca - recortável 80 mm / R$7,80 / pç
3 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina e micr. C/ 2ª abert. - transparente - recortável 80 mm / R$7,80 / pç
4 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina e micr. C/ 2ª abert. - transparente - recortável 64 mm / R$6,75 / pç
5 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina e micr. C/ 2ª abert. - opaca - recortável 64 mm - R$6,86
6 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - transparente - recortável 15 - 43 mm - R$17,90
7 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 31 mm - R$17,90
8 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 35 mm - R$17,90
9 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina - convexa - opaca - pré cort 35 mm - R$28,80
10 - bolsa drenável p/ ostomia urinária c/ resina - convexa - transparente - pré cort. 31 + 1 mm - R$17,90
11 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 44 + 1 mm - R$2,93
12 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 25 mm - R$2,66
13 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 32 + 3 mm - R$2,93
14 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 38 + 2 mm - R$2,93
15 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 50 + 1 mm - R$3,59
16 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 50 + 1 mm - R$2,95
17 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 44 + 1 mm - R$3,45
18 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 35 +
3 mm / R$3,20 / pç
19 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 30 + 2 mm - R$2,95
20 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - opaca - pré cort. 25 mm / R$3,20 / pç

Ata de Registro de Preços: 218/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Hollister do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
21 - conj. P/ ostomia intestinal c/ resina - convexa - opaca - flange/rec. 13-15 a 43 / R$15,80 / pç
22 - conj. P/ ostomia intestinal c/ resina - convexa - transparente - flange/rec. 13-15 a 43 / R$15,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 219/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Home Care Medical Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 44 + 1 mm / R$2,93 / pç
12 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 25 mm / R$2,66 / pç
13 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 32 + 3 mm / R$2,93 / pç
14 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 38 + 2 mm / R$2,93 / pç
15 - bolsa fechada p/ ostomia intest. C/ resina e/ ou micr. - transparente - pré cort. 50 + 1 mm / R$3,59 / pç

Ata de Registro de Preços: 220/2004
Concorrência: n.º 029/03
Protocolo n.º: 10/66839/2003
Objeto: registro de preços de materiais de consumo de ostomia
Detentora: Intercontinental Medical Importação e Exportação Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - bolsa dren. P/ ost. Intest. C/ resina e micr. C/ 2ª abert. - opaca - recortável 64 mm / R$6,86 / pç

Ata de Registro de Preços: 222/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
28 - creme vaginal nistatina 25000 ug/i bisnaga c/ mi. 40 g e no max. 60 g - lote c/ 100 / R$134,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 223/2004

Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
16 - solução oral periciaciazina, 4 por cento - frasco com 20 ml - lote c/ 100 / R$860,00 / pç
17 - comprimido sulcado de permanganato de potassio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
18 - pilula perimenopausa de valerato de estradiol + levonorgestrel - cartela c/ 21 pilulas. - cancelado
19 - comprimido, drágea ou capsula de pirimetamina 25 mg - R$0,05
20 - solução injetável de succinifcolina + metilparabeno + propilparabeno - frasco-ampola 500 mg - cancelado
21 - comprimido, drágea ou capsula de sulfazia dina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
22 - solução injetável, sulfato de magnesio 1 meq/ml, ampola com 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
23 - comprimido, drágea ou capsula de terbutalina de 2,5 mg. - lote c/ 100 - cancelado
24 - solução injetável tiopental sodico, frasco-ampola com 500 mg - R$6,07
25 - solução injetável de tiamina (vitamina b1)100 mg associada ás vitaminas b6 e b12 - lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável verapamil, 2,5 mg/ml ampola com 2 ml - lote c/ 100 - cancelado
27 - comprimido, drágea ou capsula de propanolol 40 mg - lote c/ 100 / R$1,53 / pç

Ata de Registro de Preços: 224/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - capsula gelatinosa de ácido valpróico com 250 mg. - lote c/ 100 / R$26,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 225/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - comprimido, drágea ou cápsula de cloridrato de netilfenidato de 10 mg / R$0,66 / pç
11 - comprimido, drágea ou capsula de metimazol 5 mg - lote com 100 - cancelado
12 - comprimido, drágea ou capsula de naltrexona - 50 mg - lote c/ 100 - cancelado
13 - pomada de oxido de zinco + palmitato de retinol + vitamina d + óleo de figado de bacalhau - lote c/ 100 - R$206,00
14 - pó para solução injetável de penicilina g cristalina, frasco com 5.000.000 ui - lote c/ 100 - cancelado
15 - solução injetável de penicilina g benzati na 1.200.000 ui, frasco ampolça injetável - lote c/ 100 - cancelado
16 - solução oral periciaciazina, 4 por cento - frasco com 20 ml - lote c/ 100 - R$860,00
17 - comprimido sulcado de permanganato de potassio 100 mg - lote c/ 100 - cancelado
18 - pilula perimenopausa de valerato de estradiol + levonorgestrel - cartela c/ 21 pilulas. - cancelado
19 - comprimido, drágea ou capsula de pirimetamina 25 mg / R$0,05 / pç
20 - solução injetável de succinifcolina + metilparabeno + propilparabeno - frasco-ampola 500 mg - cancelado
21 - comprimido, drágea ou capsula de sulfazia dina 500 mg - lote c/ 100 - cancelado
22 - solução injetável, sulfato de magnesio 1 meq/ml, ampola com 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
23 - comprimido, drágea ou capsula de terbutalina de 2,5 mg. - lote c/ 100 - cancelado
24 - solução injetável tiopental sodico, frasco-ampola com 500 mg - R$6,07
25 - solução injetável de tiamina (vitamina b1)100 mg associada ás vitaminas b6 e b12 - lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável verapamil, 2,5 mg/ml ampola com 2 ml - lote c/ 100 - cancelado
27 - comprimido, drágea ou capsula de propanolol 40 mg - lote c/ 100 - R$1,53
28 - creme vaginal nistatina 25000 ug/i bisnaga c/ mi. 40 g e no max. 60 g - lote c/ 100 - R$134,00
29 - solução oral, xarope ou suspensão de eritromicina 250 mg/ml min. 50 ml max. 100 ml - lte c/ 100 - R$241,00
30 - solução otologica composta de:sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona frasco 5 a 10 ml - lote c/ 100 /
R$568,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 226/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
24 - solução injetável tiopental sodico, frasco-ampola com 500 mg / R$6,07 / pç
25 - solução injetável de tiamina (vitamina b1)100 mg associada ás vitaminas b6 e b12 - lote c/ 100 - cancelado
26 - solução injetável verapamil, 2,5 mg/ml ampola com 2 ml - lote c/ 100 - cancelado
27 - comprimido, drágea ou capsula de propanolol 40 mg - lote c/ 100 - R$1,53
28 - creme vaginal nistatina 25000 ug/i bisnaga c/ mi. 40 g e no max. 60 g - lote c/ 100 - R$134,00
29 - solução oral, xarope ou suspensão de eritromicina 250 mg/ml min. 50 ml max. 100 ml - lte c/ 100 - R$241,00
30 - solução otologica composta de:sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona frasco 5 a 10 ml - lote c/ 100 -
R$568,80
31 - soluçaõ injetável fenobarbital, ampola com 200 mg - lote c/ 100 / R$72,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 227/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
29 - solução oral, xarope ou suspensão de eritromicina 250 mg/ml min. 50 ml max. 100 ml - lte c/ 100 / R$241,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 228/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Sanval Comércio e Indústria Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - comprimido, dráge ou capsula de alopurinol 100 mg - lote c/ 100 / R$5,00 / pç
5 - solução oral aminofilina 240 mg/ml frasco c/ min. 10 ml e máx. 20 ml - cancelado
6 - solução oral digoxina 0,5 mg/ml, frasco com 10 ml - lote c/ 100 - cancelado
7 - solução injetável da associação dimedrinato 50 mg + cloridrato de piridoxina 50 mg, ampola com 1,0 ml - lote c/ 100 - cancelado
8 - solução injetável de enantato de noretisterona com 50 mg e valerato de estradiol com 5 mg em 1 ml de solução oleosa. - R$10,20
9 - solução injetável de metilergometrina, 0,2 mg/ml, ampola com 1 ml. - R$0,88
10 - comprimido, drágea ou cápsula de cloridrato de netilfenidato de 10 mg - R$0,66
11 - comprimido, drágea ou capsula de metimazol 5 mg - lote com 100 - cancelado
12 - comprimido, drágea ou capsula de naltrexona - 50 mg - lote c/ 100 - cancelado
13 - pomada de oxido de zinco + palmitato de retinol + vitamina d + óleo de figado de bacalhau - lote c/ 100 / R$206,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 229/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - solução injetável de enantato de noretisterona com 50 mg e valerato de estradiol com 5 mg em 1 ml de solução oleosa. / R$10,20 / pç

Ata de Registro de Preços: 230/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: Soquímica Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - comprimido ou cápsula de ácido valpróico de 500 mg - lote c/ 100 / R$47,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 231/2004
Concorrência: n.º 028/2003
Protocolo n.º: 10/63120/2003
Objeto: registro de preços de medicamentos para uso humano e veterinário
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S. A.
Vigência da Ata: 11/04/2005
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - solução injetável de metilergometrina, 0,2 mg/ml, ampola com 1 ml. / R$0,88 / PÇ

Ata de Registro de Preços: 241/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 002/2004
Protocolo n.º: 10/04081/2004
Objeto: registro de preços para locação de módulos de cozinha e sanitários para utilização nas unidades educacionais.
Detentora: Margate Construções, Comércio e Empreendimentos Ltda.
Vigência da Ata: 21/04/2005
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Órgão gerenciador: SME
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - locação de containers - módulo cozinha grande - qtde. 04 / R$167,50 / pç
2 - locação de containers - módulo cozinha pequena - qtde. 02 / R$120,65 / pç
3 - locação de containers - módulo sanitário uso misto (banho) - qtde. 02 / R$129,53 / pç
4 - locação de containers - módulo sanitário uso misto (másculino e feminino) - qtde. 02 / R$129,53 / pç

Ata de Registro de Preços: 250/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 004/2004
Protocolo n.º: 10/06417/2004
Objeto: registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota oficial da prefeitura municipal de campinas
Detentora: ABC Pneus Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - pneu bitola 175 / 65 x 14 – radial / R$170,00 / pç
9 - pneu bitola 1.100 x 22 - 16 lonas convencional - R$907,00
10 - pneu bitola 195 x 80 - r 22.5 radial – importado / R$1.230,00 / pç
11 - pneu bitola 425/65 22.5 radial para veículo importado usa caminhão detroit fimon - ano 1992. / R$4.900,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 251/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 004/2004
Protocolo n.º: 10/06417/2004
Objeto: registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota oficial da prefeitura municipal de campinas
Detentora: Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - pneu bitola 1.000 x 20 lameiro / R$803,00 / pç
5 - pneu bitola 900 x 20 - 14 lonas convencional - R$542,00
6 - pneu bitola 900 X 20 - 14 lonas lameiro - R$629,00
7 - pneu bitola 195 / 70 x 14 – radial / R$170,00 / pç
8 - pneu bitola 175 / 65 x 14 - radial - R$170,00
9 - pneu bitola 1.100 x 22 - 16 lonas convencional / R$907,00 / pç
10 - pneu bitola 195 x 80 - r 22.5 radial - importado - R$1.230,00
11 - pneu bitola 425/65 22.5 radial para veículo importado usa caminhão detroit fimon - ano 1992. - R$4.900,00
12 - pneu bitola 1.200 x 20 radial liso 16 lonas, caminhão detroit fimon ano 1992. - cancelado
13 - pneu bitola 10r x 22.5 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1992. - R$1.275,00
14 - pneu bitola 215 / 75 r 17,5 - R$578,00
15 - pneu bitola 235 / 75 r 15 - R$350,00
16 - pneu bitola 1.100 x 20 - para rolo compactador - R$1.450,00
17 - protetor para pneu 1.100 x 20 / R$15,00 / pç
18 - pneu bitola 1.200 x 24 para veículo importado usa caminhão scania vabis ano 1991 - R$2.100,00
19 - pneu bitola lt 245/75 r 16 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1993. - R$412,80
20 - pneu bitola 825 x 20 - 12 lonas convencional - cancelado
21 - pneu bitola 1.000 x 24 - 10 lonas convencional - cancelado
22 - protetor para pneu 1.000 x 24 - R$48,00
23 - pneu 350 x 8 - 02 lonas para micro-trator tobata / R$15,40 / pç

Ata de Registro de Preços: 252/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 004/2004
Protocolo n.º: 10/06417/2004
Objeto: registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota oficial da prefeitura municipal de campinas
Detentora: Comercial de Pneus Roma Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - pneu bitola 195 x 65 - r15 / R$198,20 / pç
2 - pneu bitola 185 x 65 - r14 - R$176,00
3 - pneu bitola 1.000 x 20 - 16 lonas convencional - cancelado
4 - pneu bitola 1.000 x 20 lameiro - R$803,00
5 - pneu bitola 900 x 20 - 14 lonas convencional - R$542,00
6 - pneu bitola 900 X 20 - 14 lonas lameiro - R$629,00
7 - pneu bitola 195 / 70 x 14 - radial - R$170,00
8 - pneu bitola 175 / 65 x 14 - radial - R$170,00
9 - pneu bitola 1.100 x 22 - 16 lonas convencional - R$907,00
10 - pneu bitola 195 x 80 - r 22.5 radial - importado - R$1.230,00
11 - pneu bitola 425/65 22.5 radial para veículo importado usa caminhão detroit fimon - ano 1992. - R$4.900,00
12 - pneu bitola 1.200 x 20 radial liso 16 lonas, caminhão detroit fimon ano 1992. - cancelado
13 - pneu bitola 10r x 22.5 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1992. - R$1.275,00
14 - pneu bitola 215 / 75 r 17,5 - R$578,00
15 - pneu bitola 235 / 75 r 15 - R$350,00
16 - pneu bitola 1.100 x 20 - para rolo compactador - R$1.450,00
17 - protetor para pneu 1.100 x 20 - R$15,00
18 - pneu bitola 1.200 x 24 para veículo importado usa caminhão scania vabis ano 1991 - R$2.100,00
19 - pneu bitola lt 245/75 r 16 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1993. / R$412,80 / pç
20 - pneu bitola 825 x 20 - 12 lonas convencional - cancelado
21 - pneu bitola 1.000 x 24 - 10 lonas convencional - cancelado
22 - protetor para pneu 1.000 x 24 - R$48,00
23 - pneu 350 x 8 - 02 lonas para micro-trator tobata - R$15,40
24 - pneu bitola 1.600 x 24 -12 lonas – lameiro / R$3.519,80 / pç
25 - câmara de ar para pneu 1.600 x 24 - cancelado
26 - pneu bitola 19.5 l - 24 - 12 lonas / R$2.499,60 / pç
27 - pneu bitola 12 - 16.5 - cancelado
28 - pneu bitola 8.3/8 x 24 - 4 lonas lameiro agrícola - cancelado
29 - pneu bitola 400 x 15 agrícola 4 lonas - cancelado
30 - câmara de ar para pneu 8.3/8 x 24 - R$85,50
31 - câmara de ar para pneu 400 x 15 - cancelado
32 - pneu bitola 16.9 x 30 - 08 lonas convencional / R$1.270,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 253/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 004/2004
Protocolo n.º: 10/06417/2004
Objeto: registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota oficial da prefeitura municipal de campinas
Detentora: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - pneu bitola 185 x 65 - r14 / R$176,00 / pç
3 - pneu bitola 1.000 x 20 - 16 lonas convencional - cancelado
4 - pneu bitola 1.000 x 20 lameiro - R$803,00
5 - pneu bitola 900 x 20 - 14 lonas convencional / R$542,00 / pç
6 - pneu bitola 900 X 20 - 14 lonas lameiro / R$629,00 / pç
7 - pneu bitola 195 / 70 x 14 - radial - R$170,00
8 - pneu bitola 175 / 65 x 14 - radial - R$170,00
9 - pneu bitola 1.100 x 22 - 16 lonas convencional - R$907,00
10 - pneu bitola 195 x 80 - r 22.5 radial - importado - R$1.230,00
11 - pneu bitola 425/65 22.5 radial para veículo importado usa caminhão detroit fimon - ano 1992. - R$4.900,00
12 - pneu bitola 1.200 x 20 radial liso 16 lonas, caminhão detroit fimon ano 1992. - cancelado
13 - pneu bitola 10r x 22.5 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1992. - R$1.275,00
14 - pneu bitola 215 / 75 r 17,5 / R$578,00 / pç
15 - pneu bitola 235 / 75 r 15 / R$350,00 / pç
16 - pneu bitola 1.100 x 20 - para rolo compactador / R$1.450,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 254/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 004/2004
Protocolo n.º: 10/06417/2004
Objeto: registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota oficial da prefeitura municipal de campinas
Detentora: Pefil Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
13 - pneu bitola 10r x 22.5 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1992. / R$1.275,00 / pç
14 - pneu bitola 215 / 75 r 17,5 - R$578,00
15 - pneu bitola 235 / 75 r 15 - R$350,00
16 - pneu bitola 1.100 x 20 - para rolo compactador - R$1.450,00
17 - protetor para pneu 1.100 x 20 - R$15,00
18 - pneu bitola 1.200 x 24 para veículo importado usa caminhão scania vabis ano 1991 / R$2.100,00 / pç
19 - pneu bitola lt 245/75 r 16 radial para veículo importado usa caminhão ford ano 1993. - R$412,80
20 - pneu bitola 825 x 20 - 12 lonas convencional - cancelado
21 - pneu bitola 1.000 x 24 - 10 lonas convencional - cancelado
22 - protetor para pneu 1.000 x 24 / R$48,00 / pç
23 - pneu 350 x 8 - 02 lonas para micro-trator tobata - R$15,40
24 - pneu bitola 1.600 x 24 - 12 lonas - lameiro - R$3.519,80
25 - câmara de ar para pneu 1.600 x 24 - cancelado
26 - pneu bitola 19.5 l - 24 - 12 lonas - R$2.499,60
27 - pneu bitola 12 - 16.5 - cancelado
28 - pneu bitola 8.3/8 x 24 - 4 lonas lameiro agrícola - cancelado
29 - pneu bitola 400 x 15 agrícola 4 lonas - cancelado
30 - câmara de ar para pneu 8.3/8 x 24 / R$85,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 255/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 016/2004
Protocolo n.º: 10/11212/2004
Objeto: regsitro de preços de perfil metálico
Detentora: Comercial Afo Líder Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005

Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - perfil metálico em vigas de 12 (doze) metros de comprimento. / R$6.400,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 256/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 003/2004
Protocolo n.º: 10/04730/2004
Objeto: registro de preços de postes metálicos, luminárias públicas e acessórios para instalação em praças públicas no município de
campinas.
Detentora: New Lux Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - suporte”I” para 01 (uma) pétala para luminárias descrita no lote 09 / R$11,00 / pç
2 - suporte “H” para 04 (quatro) pétalas para luminárias, sendo 66 para as luminárias descritas no lote 09 e 44 para as luminárias
descritas no lote 10 - R$56,00
3 - suporte “Y” para 03 (três) pétalas para luminárias descritas no lote 10 - / R$25,00 / pç
4 - suporte “U” para 02 (duas) pétalas para luminárias, sendo 35 para as luminárias descritas no lote 09 e 35 para as luminárias descritas
no lote 10 - R$43,00
5 - suporte formato cruzeta para fização de até 03 (três) projetores descritos no lote 11 - R$50,00
6 - poste reto flangeado com 4,00 m / R$117,97 / pç
7 - poste reto flangeado com 9,00 m / R$393,68 / pç
8 - poste reto flangeado com 12,00 m / R$590,96 / pç

Ata de Registro de Preços: 257/2004
Concorrência: Pregão Eletrônico n.º 003/2004
Protocolo n.º: 10/04730/2004
Objeto: registro de preços de postes metálicos, luminárias públicas e acessórios para instalação em praças públicas no município de
campinas.
Detentora: CME Comercial e Distribuidora Ltda.
Vigência da Ata: 25/04/2005
Órgão gerenciador: SMCET
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - suporte “H” para 04 (quatro) pétalas para luminárias, sendo 66 para as luminárias descritas no lote 09 e 44 para as luminárias
descritas no lote 10 R$56,00 / pç
3 - suporte “Y” para 03 (três) pétalas para luminárias descritas no lote 10 - R$25,00
4 - suporte “U” para 02 (duas) pétalas para luminárias, sendo 35 para as luminárias descritas no lote 09 e 35 para as luminárias descritas
no lote 10 / R$43,00 / pç
5 -suporte formato cruzeta para fização de até 03 (três) projetores descritos no lote 11 / R$50,00 / pç
6 - poste reto flangeado com 4,00 m - R$117,97
7 - poste reto flangeado com 9,00 m - R$393,68
8 - poste reto flangeado com 12,00 m - R$590,96
9 - luminária tipo pétala decorativa, com lâmpada 250 w/ 220 v, reator, capac, ignitor e relê / R$217,00 / pç
10 - luminária pública com lampada vapor, 400 w / 220 v, reator, capac, ignitor e relê / R$260,00 / pç
11 - projetor assimétrico com lâmpada vapor metálico, 400 w / 220 v, reator, capac e ignitor / R$228,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 260/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Schunk Terraplanagem e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de escavadeira hidráulica - > 110 hp (esteira) com operador habilitado / R$82,40 / pç
2 - prestação de serviços de retro escavadeira - 0,7 m³ - > 65 hp com operador habilitado - R$30,50
3 - prestação de serviço de pá carregadeira - 1,9 m³ / > 100 cv com operador habilitado / R$47,90 / pç
4 - prestação de serviços de pá carregadeira > 3,2 m³ / > 160 cv com operador habilitado / R$74,80 / pç
5 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado - R$14,90
6 - prestação de serviços de caminhão basculante trucado 12 m³ com motorista habilitado - R$27,90
7 - prestação de serviço de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado - R$59,50
8 - prestação de serviçode trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado - R$18,60
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado / R$404,80 / pç
10 - prestação de serviços de trator esteira potencia > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado / R$82,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 261/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Cotescar – Cooperativa Trabalho e Serviços Transportes de Campinas e Região
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de serviços de retro escavadeira - 0,7 m³ - > 65 hp com operador habilitado / R$30,50 / pç
3 - prestação de serviço de pá carregadeira - 1,9 m³ / > 100 cv com operador habilitado - R$47,90
4 - prestação de serviços de pá carregadeira > 3,2 m³ / > 160 cv com operador habilitado - R$74,80
5 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado - R$14,90
6 - prestação de serviços de caminhão basculante trucado 12 m³ com motorista habilitado - R$27,90
7 - prestação de serviço de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado - R$59,50
8 - prestação de serviçode trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado / R$18,60 / pç
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado - R$404,80
10 - prestação de serviços de trator esteira potencia > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado - R$82,00
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria 4 t com motorista habilitado / R$114,50 / pç
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria 8 t com motorista habilitado / R$122,70 / pç

Ata de Registro de Preços: 262/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores da área de Transporte
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado / R$14,90 / pç
6 - prestação de serviços de caminhão basculante trucado 12 m³ com motorista habilitado / R$27,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 263/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/20050
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviço de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado / R$59,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 264/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Gramacon Comércio de Grama e Matyeriais de Cosntrução Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
13 - prestação de serviços de caminhão irrigadeira com bomba, com pé de crivo para carga mangueira de pressão e barra espargidora
traseira ou dispositivo equivalente com motorista habilitado / R$329,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 265/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 023/2004
Protocolo n.º: 10/04527/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente na área da administração regional
12 (região 8), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - prestação de serviços de caminhão (8t) com guindaste veicular hidráulico (4t) com motorista habilitado / R$327,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 266/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Cotescar – Cooperativa de Trabalho e Serviço em Transportes de Campinas e Região
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
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1 - prestação de serviços de retro escavadeira - 0,7 m³ - > 65 hp com operador habilitado / R$31,50 / pç
2 - prestação de serviços de pá carregadeira - > 1,9 m³ / >100 cvcom operador habilitado / R$43,00 / pç
3 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado - R$15,10
4 - prestação de serviços de caminhão basculante trucado 12 m³ com motorista habilitado - R$28,50
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado - R$59,85
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado / R$17,80 / pç
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado - R$355,00
8 - prestação de serviços de trator esteira potencia > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado - R$73,99
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria 4 t com motorista habilitado / R$114,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 267/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores da Área de Transporte
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado / R$15,10 / pç
4 - prestação de serviços de caminhão basculante trucado 12 m³ com motorista habilitado / R$28,50 / pç

Ata de Registro de Preços: 268/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Tecla Terraplanagem e Construções Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado / R$59,85 / pç

Ata de Registro de Preços: 269/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Comercial Agrícola Converd e Prestaçã de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado / R$355,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 270/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Asimatec S/C Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - prestação de serviços de trator esteira potencia > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado / R$73,99 / pç

Ata de Registro de Preços: 271/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 025/2004
Protocolo n.º: 10/11600/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional
14 e subprefeitura de barão geraldo (região 10), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente
habilitados.
Detentora: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 09/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria 8 t com motorista habilitado / R$117,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 272/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviço de retro escavadeira - 0,7 m³ - > 65 hp com operador habilitado / R$29,00 / pç
2 - prestação de serviços de pá carregadeira - > 1,9 m³ / >100 cvcom operador habilitado - R$50,00
3 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado - R$15,80
4 - prestação de serviços de caminhão basculante 12 m³ com motorista habilitado - R$27,80
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado - R$77,90
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado - R$18,90
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado - R$588,00
8 - prestação de serviços de caminhão carroceria 4 t com motorista habilitado / R$119,00 / pç
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria 8 t com motorista habilitado / R$130,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 273/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Vial Engenharia e Construtora Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de serviços de pá carregadeira - > 1,9 m³ / >100 cvcom operador habilitado / R$50,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 274/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores da Área de Transportes – Coop. União Transportes
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado / R$15,80 / pç
4 - prestação de serviços de caminhão basculante 12 m³ com motorista habilitado / R$27,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 275/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: TB Serviços, Transportes, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado / R$77,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 276/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Transviacom Conservação e Transporte Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado / R$18,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 277/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 019/2004
Protocolo n.º: 10/11597/2004
Objeto: registro de preços de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente na área das administrações
regionais 03 e 04 (região 03), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Schunk Terraplanagem e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado / R$588,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 278/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 026/2004
Protocolo n.º: 10/11602/2004
Objeto: registro de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional 11 e
subprefeitura de nova aparecida (região 07), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transportes de Campinas e Região
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retro escavadeira - 0,7 m³ - > 65 hp com operador habilitado / R$28,70 / pç
2 - prestação de serviços de pá carregadeira - > 1,9 m³ / >100 cvcom operador habilitado / R$43,00 / pç
3 - prestação de serviços de caminhão basculante 6 m³ com motorista habilitado / R$16,90 / pç
4 - prestação de serviços de caminhão basculante 12 m³ com motorista habilitado - R$27,90
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado - R$68,40
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado - R$17,00
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado - R$368,00
8 - prestação de serviços d trator esteira potência > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado - R$71,80
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria 4 t com motorista habilitado / R$119,00 / pç

Ata de Registro de Preços: 279/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 026/2004
Protocolo n.º: 10/11602/2004
Objeto: registro de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional 11 e
subprefeitura de nova aparecida (região 07), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Sobreloc – Saneamento, Obras e Locações Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol > 120 hp c/ riper com operador habilitado / R$68,40 / pç

Ata de Registro de Preços: 280/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 026/2004
Protocolo n.º: 10/11602/2004
Objeto: registro de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional 11 e
subprefeitura de nova aparecida (região 07), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ roçadeira e/ou outro implemento com operador habilitado / R$17,00 / pç
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro > 07 t com operador habilitado / R$368,00 / pç
8 - prestação de serviços d trator esteira potência > 120 hp peso> 15 t c/ riper com operador habilitado / R$71,80 / pç
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria 4 t com motorista habilitado - R$119,00
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria 8 t com motorista habilitado / R$118,80 / pç

Ata de Registro de Preços: 281/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 026/2004
Protocolo n.º: 10/11602/2004
Objeto: registro de serviços de manutenção, no município de campinas, predominantemente nas áreas da administração regional 11 e
subprefeitura de nova aparecida (região 07), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
Detentora: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 10/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - prestação de serviços de caminhão basculante 12 m³ com motorista habilitado / R$27,90 / pç

Ata de Registro de Preços: 282/2004
Concorrência: Pregão Presencial n.º 014/2004
Protocolo n.º: 10/0473/2004
Objeto: registro de preços de refeições tipo self. Service
Detentora: Pantheon Restaurante Limitada - EPP
Vigência da Ata: 11/05/2005
Órgão gerenciador: SMSP
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - refeição tipo self service à vontade, contendo saladas variadas de folhas e legumes, arroz, feijão, carne grelhada ou assada, massas,
sobremesa e 1 (um) refrigerante ou água ou suco natural por pessoa. / R$20,86 / pç

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 8742
de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que
dispõe sobre a sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente, RETIFICA
Resolução CMAS nº 27/2004 conforme segue:
ONDE SE LÊ: ELIZABETH ROSSIN LEIA-SE: SILVIA B. BELLUCCI

Presidente do CMDCA Presidente do CMAS
 Campinas, 31 de Maio de 2004

SILVIA B. BELLUCCI
Presidente do CMAS / Campinas

(02, 03 E 04/06)

EDITAL DE CHAMADA
A Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições do seu cargo, pelo
presente, faz saber que a funcionária ALESSANDRA ROBERTA DANTAS RICCI, Matrícula 108.862-9,
Monitor Infanto-Juvenil II, lotada no Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente (CMPCA)
– Centro de Custo P0080 -, que tendo verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada, por mais
de 30 (trinta) dias consecutivos, fica, pelo presente Edital, convidada a fazer prova de que seu afastamento se
funda em motivo de força maior ou coação ilegal, sob pena de Demissão por Abandono de Cargo, nos termos
do Artigo 195 e Inciso II e Parágrafo II do Artigo 198 da Lei Municipal Nº 1.399, de 08/11/1955, Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Campinas. E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário Oficial do Município, por 3 (três) dias consecutivos.

Campinas, 31 de maio de 2004

RITA DE CÁSSIA ANGARTEN MARCHIORE
Secretária Municipal de Assistência Social

(02, 03, 04/06)

PORTARIA N° 658
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas  no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
Em observância ao artigo 209 da Lei Municipal nº 1.399/55, combinado com o artigo 149 da Lei Orgânica do
Município, dar ciência a servidora pública municipal matrícula funcional nº 91041-4, da prorrogação do
Afastamento Preventivo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de junho de 2.004, com fundamento no
artigo 206, da Lei Municipal nº 1.399/55, alterado pela Lei Municipal nº 9.520, de 03 de dezembro de 1997.

Campinas, 01 de junho de 2004

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO
Ofício nº 04/2004.
Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2004.
Contratante: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Contratada: Recpaz Transportes e Turismo Ltda.
Termo de Contrato (Ofício nº 04/2004)
Objeto: Contratação de Empresa para Execução de serviços de transporte de passageiros e de cargas, com
motoristas devidamente habilitados.
Valor do Contrato: R$ 231.480,00 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e oitenta reais).
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Prazo: 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem de Início de Serviço.
Data da Assinatura: 20 de maio de 2004.

Campinas, 31 de maio de 2004

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Presidente da FUMEC

Protocolado n.º 03/10/10309 - Carta Convite n.º 008/2003 - Objeto: Contratação de empresa para execução
de obras de reforma de imóvel com revisão das instalações elétricas e hidráulicas, revisão do telhado, reforma
do forro, revisão e substituição de esquadrias metálicas e de madeiras, substituição de vidros e pintura geral,
localizado na Rua Marechal Deodoro, n.º 795.
Diante dos elementos constantes do presente protocolado, decido, com fundamento no caput do art. 49 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e no subitem 14.2 do edital licitatório, pela REVOGAÇÃO da Carta Convite n.º 008/
2003, em razão do acordo firmado entre a FUMEC e a locadora do imóvel nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança, Processo n.º 3036/03, da 6ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP.
Publique-se na forma da lei.

Campinas, 31 de maio de 2004

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Presidente da FUMEC

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA SETORIAL DE
PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO DE OBRA INCIDENTES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ISSQN,

INCLUSIVE REFORMAS OU DEMOLIÇÕES, CONFORME DECRETO Nº.11.442/94
MÊS DE MAIO DE 2.004 VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR = 0,03%

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/ M2 (REAL)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A1 A2 412,89
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A3 A4 471,13
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A5 552,39
2 RESIDENCIAL VERTICAL B1 303,89
2 RESIDENCIAL VERTICAL B2 B3 361,53
2 RESIDENCIAL VERTICAL B4 467,17
3 COMERCIAL HORIZONTAL C1 486,36
3 COMERCIAL HORIZONTAL C2 558,31
3 COMERCIAL HORIZONTAL C3 639,45
4 COMERCIAL VERTICAL D1 353,63
4 COMERCIAL VERTICAL D2 420,97
4 COMERCIAL VERTICAL D3 540,36
5 INDUSTRIAL E1 412,89
5 INDUSTRIAL E2 471,13
5 INDUSTRIAL E3 552,39
6 BARRACÃO TELHEIROS F1 289,01
6 BARRACÃO TELHEIROS F2 329,85
DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o tipo de construção (1 a 6),
com base de cálculo reduzida a 30%.
(01,02 E 03/06)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA SETORIAL DE
PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, PARA FINS DE
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO ISS INCIDENTE SOBRE A MÃO-

DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL - (DECRETO Nº.11.442 DE 27/01/94)
MÊS DE MAIO 2.004 - VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR = 0,03%

MÊS/ANO 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
JANEIRO 1,0035 1,1782 1,2816 1,3713 1,4694 1,5532 1,6014
FEVEREIRO 1,0020 1,1691 1,2825 1,3713 1,4680 1,5300 1,6175
MARÇO 1,0014 1,1597 1,2799 1,3692 1,4674 1,5328 1,6121
ABRIL 1,0003 1,1593 1,2785 1,3720 1,4637 1,5302 1,6147
MAIO 1,1586 1,2780 1,3720 1,4602 1,5295 1,6134
JUNHO 1,0820 1,2069 1,3030 1,4065 1,4831 1,5598
JULHO 1,0611 1,1984 1,3015 1,3904 1,4766 1,5506
AGOSTO 1,0504 1,1942 1,2915 1,3828 1,4762 1,5500
SETEMBRO 1,0177 1,1856 1,2915 1,3816 1,4725 1,5500
OUTUBRO 1,0126 1,1784 1,2879 1,3790 1,4719 1,5493
NOVEMBRO 1,0115 1,1792 1,2785 1,3794 1,4684 1,5488
DEZEMBRO 1,0062 1,1793 1,2806 1,3739 1,4684 1,5537
(01,02 E 03/06)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Expediente Despachado pelo Sr. Diretor
Protocolo nº: 13646/2001
Interessado: José Marcos Francisco Abrahão
C. C.: 041.704.350/03, 041.704.355/03, 041.704.360/03, 041.704.365/03 e 041.704.370/03
Assunto: Restituição- IPTU/Taxas
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância de 152,8022UFIC, decorrente
do recolhimento sem o desconto de 9% ao IPTU/TAXAS-2001, relativo aos imóveis códigos nºs 041.704.350/
03, 041.704.355/03, 041.704.360/03, 041.704.365/03 e 041.704.370/03, nos termos do art. 7º § 3º da Lei 9927/
98, combinados com os artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências
quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições do artigo 48 da Lei 11.109/01, devendo
o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 14037/2001 anexo 34965/2002
Interessado: Essere Imóveis S/C Ltda
Assunto: Restituição de Crédito Tributário
C.C.: 042.064.269/02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de Restituição do IPTU/Taxas, exercício 2001, relativo ao imóvel codificado sob nº 042.064.269/02, por falta
de qualificação e legitimidade da requerente para representar o proprietário do imóvel em questão, bem como,
não atendeu à notificação de 06/11/03 para saneamento do processo, nos termos dos artigos 21, 38, e 70, II da
Lei 11.109/01, combinados com a Instrução Normativa 001/2003, sem prejuízo da possibilidade de repropositura
do pedido, observado o prazo legal, anexando-se a documentação pertinente, nos termos da Instrução Normativa
01/2003, de 19 de fevereiro de 2003.
Protocolo nº: 21098/2001
Interessado: Florival Munhoz
C. C.: 042.013.317/02
Assunto: Restituição/Compensação – IPTU/Taxas
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância de 21,2065UFIC, decorrente
do recolhimento em duplicidade da parcela 06/11, através da notificação extrajudicial, cobrada no carnê do
IPTU/TAXAS-2001, relativo ao imóvel código nº 042.013.317/02, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/
01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as
disposições do artigo 48 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a
serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 da Lei 11.109/01,
tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não
excede o limite legal.
Protocolo nº: 24176/2001
Interessado: Pedro Negretti Filho
C. C.: 042.079.067/02
Assunto: Restituição/Compensação-IPTU/Taxas
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância de 331,2661UFIC, decorrente
do recolhimento a maior do IPTU/Taxas, exercício 1999(emissão 09/1999), relativo ao imóvel codificado sob
nº 042.079.027/02, nos termos do artigo 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências
quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições do artigo 48 da Lei 11.109/01, devendo
o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 da Lei

11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal,
não excede o limite legal.
Protocolo: 04/10/22277
Interessado: Gilson Ridolfi Carvalho Júnior
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal; Lei Federal nº 9.051/
95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88, defiro o pedido de certidão de inteiro teor
do processo protocolizado sob nº 4823/01, por atender às exigências legais.
Protocolo nº: 03/10/60004
Interessado: Denise Conceição Ferreira
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.166.120-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU, referente aos exercícios de 2000 e 2001, relativo ao imóvel codificado
sob n° 042.166.120-02, por encontrar-se intempestivo; por não ter o requerente instruído devidamente o pedido,
não apresentando documentação hábil em que se comprove a propriedade ou legitimidade para representar o
proprietário do imóvel em questão e por falta de qualificação, uma vez que o requerente não apresentou
documentos que o qualifiquem, nos termos dos artigos 38, II e 70, I, II e III da Lei 11.109/01 e da Instrução
Normativa 01/2003, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98
(e alterações).
Protocolo nº: 03/10/65392
Interessado: Bento Pereira Peixoto
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 014.195.000-03
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU, referente aos exercícios de 2000 a 2003, relativo ao imóvel codificado
sob n° 014.195.000-03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I da Lei 11.109/01, devendo o
lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/05/00539
Interessado: Clério Dal Colleto
Assunto: Revisão de Lançamento - IPTU
C.C.: 039.518.000-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão de Tributos Imobiliários, referente ao exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob n°
039.518.000-02, por encontrar-se intempestivo e por não ter o requerente instruído devidamente o pedido, não
apresentando documentação hábil em que se comprove a propriedade ou legitimidade para representar o
proprietário do imóvel em questão, nos termos dos artigos 70, I, II e III da Lei 11.109/01, devendo o lançamento
ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 04/10/01739
Interessado: Rino Emirandetti
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: diversos
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento da IPTU e das Taxas Imobiliárias, referente ao exercício de 2004, relativo aos
imóveis relacionados às fls. 01 a 03, por falta de qualificação do requerente, uma vez que não apresentou
documentos que o qualifiquem, bem como, por se tratar de impugnação para mais de um documento de
formalização do crédito tributário, nos termos do artigo 38, II e 39 da Lei 11.109/01, e item 02, 03 e 12 da
Instrução Normativa n° 001/2003, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos
da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/02665
Interessado: Alpheu Gofredo Barbosa
Assunto: Revisão de Lançamento - IPTU
C.C.: 001.603.000-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2001, relativo ao imóvel codificado sob n°
001.603.000-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. Quanto ao mérito,
mantido o lançamento do IPTU/2001, tendo em vista que no referido exercício o requerente não atende ao
disposto no artigo 1º da Lei 10.399/99.
Protocolo nº: 04/10/14169
Interessado: Associação dos Proprietários e Moradores do Jd. Botânico de Sousas
Assunto: Revisão de Lançamento – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, referente ao exercício de
2004, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. Quanto ao mérito, mantido
o lançamento, tendo em vista que o serviço encontra-se a disposição do condomínio, estando corretamente
constituído, nos termos da Lei 6.355/90 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/14979
Interessado: João Carmona
Assunto: Revisão de Lançamento - IPTU
C.C.: 043.080.500-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos autos,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob n°
043.080.500-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. Determino a
retificação do lançamento do IPTU, a partir do exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob o nº
043.080.500-02, alterando-se a área construída para 119,00 m² e o tipo/padrão/subpadrão para A-3.1, conforme
parecer fiscal às fls. 08, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei nº 9.927/
98 e alterações, consoante com o disposto no artigo 145, III, do CTN.
Protocolo: 10945/01; 6727/02 e 03/10/11969
Interessado: José Bittar
C/C: 042.163.505/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações dos artigos 57 a 59 da Lei
11.109/01, indefiro os pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU relativos aos exercícios de 2001,
2002 e 2003, para o imóvel codificado sob nº 042.163.505/02 quanto à atribuição do valor de R$ 6,50 para
o m² de terreno e de R$ 1.773.068,64 para valor venal de terreno, por carência de amparo legal, pois em
vistoria realizada pelo DIDC/SEPLAMA, apurou-se que o valor do m² do terreno corresponde a 18,4287
UFIR a partir do exercício de 1999, bem como, quanto à alteração da área tributável da gleba para
272.779,79m², posto que, fora instituída apenas servidão de passagem em favor da Petrobras, conforme
cópia da matrícula do imóvel juntada aos autos, permanecendo inalterado o sujeito passivo do imposto
perante a municipalidade sobre a área total da gleba de 290.529,75m². Determino seja retificado o
lançamento do IPTU para o imóvel codificado sob nº 042.163.505/02, alterando-se o valor do metro quadrado
do terreno para 18,4287 UFIC com base no laudo de avaliação elaborado pelo DIDC/SEPLAMA, a partir
do exercício de 1999 em obediência ao quinquênio legal determinado pelo artigo 173 da Lei 5.172/66-
CTN, mantendo-se inalterados os demais dados. Os lançamentos anteriormente constituídos deverão ser
substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações e 11.111/
01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se
enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.

PEDRO SEITIRO NAGAO
Diretor / DRI

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 04/11/653 CARLOS R W MARTINS

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 04/11/3325 ACHILES FROES – PROT. 04/11/3366 EDELSON J MIRANDA – PROT. 04/11/3420 LEANDRO COSTA –
PROT. 03/11/2489 MARISA V CONTIJO

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 03/11/6059 HERCULANO SIMÕES JR – PROT. 03/11/255 DIRCEU PEREIRA JR

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE REFORMA RESIDENCIAL
PROT. 03/10/25781 DIMAS SEGANTINI – PROT. 03/11/3399 EDILSON M VICENTIM

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇAO INSTITUCIONAL
PROT. 03/11/6323 ANTONIO C MARASCALCHI
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DEFERIDO
PROT. 73829/01 CENTRO DE ONCOLOGIA CAMPINAS S/A

INDEFERIDOS
PROT. 04/11/3042 RICHARD KERN – PROT. 04/11/3293 JOSE R D SULINSK – PORT. 04/11/3369 BLUE TEC INDUSTRIAL LTDA

COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 03/10/33458 JOAQUIM T DE S CAMPOS – PROT. 04/10/6721 FIDEL P DA SILVA – PROT. 04/11/795 KARINA M
MAGALHÃES – PROT. 04/11/1543 DIRCEU PEREIRA JR – PROT. 04/11/1587 WANDERLEY BRASIO – PROT. 04/11/2787
CLINICA DE REPOUSO EMPR. QUI SI SANA – PROT. 04/11/2921 ILZE M G SALOMÃO – PROT. 04/11/3191 VALTER A DE
SOUZA – PROT. 04/11/3306 ARMANDO R COTULIO – PROT. 04/11/3442 MARIA DE L M DIAS – PROT. 04/11/3346 VERA
C MOSCATINI – PROT. 04/11/3909 LEA Y DOBBERT

COMPAREÇA PARA CORREÇÕES
PROT. 03/10/10556 ALEXANDRE L RAFFI – PROT. 04/11/2398 FRANCISCO FERRO – PROT. 04/11/2758 MARIO A ROTOLO

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 04/11/2473 UNIBANCO – PROT. PROT. 04/11/3374 CREDITEC PROMOVENDAS LTDA – PROT. 04/11/3418 VANILU
LANCHONETE E CAFETERIA LTDA – PROT. 04/11/3425 TKD ASSOC. INFORMÁTICA LTDA – PROT. 04/11/3481
GENERINO D MARQUES –PROT. 04/11/3775 LIONLAN COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 04/10/19778 H H SOUSAS ASSES. IMOBILIÁRIA E SERV. LTDA – PROT. 04/11/3084 CLEUSA B B DA SILVA –
PROT. 04/11/3353 JULIAN E CARVALHO BAR E RESTAURANTE LTDA – PROT. 04/11/3517 ESTACIONAMENTO DUQUE
DE CAXIAS

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 04/11/4141 RICARDO DE S SANTOS – PROT. 04/11/4143 TEXAS INSTR. ELETRÔNICO BRASIL LTDA – PROT. 04/
11/4144 EMERSON DOS S LEANDRO – PROT. 04/11/4145 TEXAS INSTR. ELETRÔNICOS BRASIL LTDA – PROT. 04/11/
4146 TEXAS INSTR. ELETRÔNICOS BRASIL LTDA – PROT. 04/11/4154 ESPOLIO DE PEDRO PAULO MANIERO – PROT.
04/11/4159 PEDRO DE MORAES

ENGª. JARAÇAÍ RODRIGUES NEVES
Diretora Deptº de Uso e Ocupação do Solo

COMUNICADO DO CONCURSO PÚBLICO
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas publica a nova classificação, após
convocação para reunião de desempate e preenchimento de vaga dos candidatos abaixo relacionados, obedecendo
os critérios de desempate constantes no Edital de Abertura do certame e no Parecer Normativo publicado em
D.O.M. na data de 27/06/03.

Cargo: ENGENHEIRO I – CIVIL
Data Reunião de Desempate: 28/05/2004
CLAS DES. NOME DOCUMENTO
35 35 CARLOS AURELIO PENTEADO 0000000033872290
35 36 RUDOLF PATERNOST 0000000006082775
35 37 RICARDO MARTINS 0000000162187300
35 38 MARCELO GUIMARAES DE SOUZA 0000000020422368
35 39 FERNANDO PERRI SATORRES 0000000228146884
35 40 JARACAI RODRIGUES NEVES 0000000007165541
35 41 FABIOLA SCOMBATTI DE FREITAS 0000000022154361
35 42 ODAIR LEONARDO LIDO 000000027215698X
35 43 ALESSANDRO SIQUEIRA TETZNER 0000000248368084
35 44 ERIC APARECIDO HUMMEL 000000024386632X
35 45 VALMIR FRANCISCO RISSO 0000000056737766
35 46 LEONARDO ZANCHETA NOGUEIRA 0000000290865979
35 47 ROBERTO ROSA BERTAGNOLI 0000000008613687
35 48 SILVIA MARIA ASCENCAO GUEDES 0000000245919740
49 49 ROBERTO BEVILACQUA BARBOSA 0000000003445137
49 50 SERGIO GIL FERRO 0000000008719560
49 51 WALTER FREITAS DE SOUZA 0000000011424918
49 52 HENRIQUE CEZAR BELINELLI 0000000016559041
49 53 ROBSON TADEU TINOCO BEZERRA BRANDAO 0000000941456447
49 54 MARCELO CANDIDO DE OLIVEIRA 0000000016569954
49 55 CLAUDIO LYSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA 0000000004428258
49 56 GUSTAVO GARNETT NETO 000000000031814D
49 57 EDER AURI MORO 0000000010946118
49 58 ARTHUR ALBERTO AZEVEDO RIBEIRO NETO 0000000192244218
49 59 FABIO DE CASTRO PACINI 0000000220680127
49 60 VINICIUS DO AMARAL CAMPOS 0000000022478684
49 61 LUCIANA DA ROSA PINTO 0000000242929175
49 62 GUSTAVO SOUZA MIRANDA SACCHETTI 000000027606818X
49 63 GUSTAVO SANCHES PINTERICH 0000000225460919
49 64 RAUL SANDOVAL CERQUEIRA 0000000246410206
49 65 ANDREA GIOVANA FOLTRAN 00000000062431890

Campinas, 01 de junho de 2004

CARLOS F.B. MALDONADO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Recursos Humanos

PORTARIAS ASSINADAS PELA SENHORA PREFEITA
Nº63894 - revogar o ítem da portaria nº 62979, que nomeou o senhor ARNALDO BUENO SILVA, como
suplente, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU
nomear o senhor OSWALDO JOSÉ SANCHEZ DE CARVALHO GUERRA, como suplente, junto ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU.

Nº63895 - revogar o ítem da portaria nº 61791, que nomeou os senhores abaixo relacionados, como representantes
da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social;
TITULAR: JOSÉ DOMINGOS GIGLI – MATRÍCULA Nº 65815-4
SUPLENTE: MARCELA BONETTI – MATRÍCULA Nº 108895-5
nomear as senhoras abaixo relacionadas como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Turismo, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social:
SORAYA ELAYNE ZANFORLIN – MATRÍCULA Nº 94447-5
MARCIA REGINA M. MACHADO - MATRÍCULA º 91534-3

Nº63901 - nomear as senhoras e senhores abaixo relacionados, para constituírem a Comissão de Credenciamento
de Arte-Educadores.
RICARDO CASTRO E SILVA - CONSULTOR DO PROGRAMA DE REDE DE PROJETOS DE ORIENTAÇÃO SEXUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALEXANDRE CESAR DE CONTI - MATRÍCULA Nº 103073-6
ELOISA CAVASSANI PIMENTEL – MATRÍCULA Nº 98445-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARMEN MARIA CORRÊA AMARAL - MATRÍCULA Nº103513-4
DELDUQUE GARCIA MARTINS – MATRÍCULA Nº 28823-3
MARIA VALÉRIA LOSCHI – MATRÍCULA Nº 105784-7
MARLENE APARECIDA GOMES – MATRÍCULA Nº 36474-6
PAULA MARIA GRAEL – MATRÍCULA Nº 108863-7
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
FLAVIA BALIEIRO LODI – MATRÍCULA Nº 57420-1
LILIAN FREITAS VILELA – MATRÍCULA Nº 110253-2
LUCIA HELENA DE BANOR GUIMARÃES – MATRÍCULA Nº 110123-4'
NEUSA DAS GRAÇAS AGUIAR – MATRÍCULA Nº 96895-1
MARCELA BONETTI – MATRÍCULA Nº 108895-5

Nº63903 - revogar a partir de 12/09/2003, a portaria nº 48298/01, que designou o senhor JOSÉ FERNANDES
UNGARATTO, sem prejuízo de vencimentos, para prestar serviço junto a Secretaria Municipal de Finanças;
revogar a partir de 12/09/2003, a portaria nº 48286/01, que designou a senhora MARIA ANGÉLICA VIEIRA
PADILHA, sem prejuizo dos vencimentos, para prestar serviço junto a Secretaria Municipal de Finanças.

Nº63904 - rerratificar o ítem 1 da portaria nº47992/01, para declarar que o período de comissionamento do
senhor CARLOS AUGUSTO MEDINA, junto a Secretaria Municipal de Educação é até 31/12/2004.

Nº63905 - exonerar a partir de 17/05/2004, a senhora VÂNIA MARTA BERTIN REIS DA SILVA – matrícula
º 109541-2, do cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Recursos Materiais
do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde;
nomear a partir de 17/05/2004, o servidor MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO – matrícula nº
43712-3, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Recursos
Materiais do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

Nº63906 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos da
Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de classificação do resultado do Concurso Público respectivo –
Edital 002/00, homologado em 30/06/00 , pelo presente,
RESOLVE:
nomear as senhoras abaixo relacionadas, para exercerem em caráter efetivo, os cargos vagos denominados
Auxiliar de Enfermagem – padrão 08, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
APARECIDA DA SILVA; IDE NARCISO DE SOUZA; KATIA REGINA MENDES JARAVA; LUCIANE
HELENA PEREIRA

Nº63907 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos da
Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de classificação do resultado do Concurso Público respectivo –
Edital 002/00, homologado em 30/06/00 , pelo presente,
RESOLVE:
nomear a senhora TANIA MARIA ROCHA, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago denominado Dentista
– padrão 15, junto a Secretaria Municipal de Saúde

Nº63908 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos da
Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de classificação do resultado do Concurso Público respectivo –
Edital 001/03, homologado em 31/03/03, pelo presente,
RESOLVE:
nomear as senhoras abaixo relacionadas, para exercerem em caráter efetivo, os cargos vagos denominados
Médico I – padrão 15, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
ANA PAULA BLATKAUSKAS; FABIANA MARIA SILVA; LILIAN HELENA MOSCAO ZANONA; RENATA
MULLER BANZATO PINTO DE LEMOS

Nº63909 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos da
Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de classificação do resultado do Concurso Público respectivo –
Edital 003/00, homologado em 30/06/00 , pelo presente,
RESOLVE:
nomear a senhora MARIMILIA TOZATI, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago denominado Monitor
Infanto Juvenil II – padrão 11, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nº63910 - prorrogar o comissionamento da senhora LEDA ROXANA VALVERDE BARBATO, servidora da
Secretaria da Assembléia Legislativa, para prestar serviço junto a esta Prefeitura Municipal de Campinas, com
prejuízo dos vencimentos, até 31/12/2004.

Nº63911 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos da
Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de classificação do resultado do Concurso Público respectivo –
Edital 001/03, homologado em 31/03/03, pelo presente,
RESOLVE:
nomear o senhor MATEUS DE AVILLA CAMPANHOLI, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Médico I – padrão 15, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Nº63912 - conceder a partir de 07/05/2004, a exoneração solicitada pela servidora LUCIANA SHIMABUKURO
– matrícula nº 103459-6, do cargo de Atendente de Consultório Dentário, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Nº63913 - conceder a partir de 03/05/2004, a exoneração solicitada pelo servidor MAURICIO KULKA –
matrícula nº 103043-4, do cargo de Médico I, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Nº63926 - 1) designar a senhora ANDREA QUIRINO DELUCA, servidora da Prefeitura Municipal de
Americana, para prestar serviço junto à Prefeitura Municipal de Campinas, com prejuízo dos vencimentos, a
partir de 24/05/2004 até 31/12/2004.
2) nomear a partir de 24/05/2004, a senhora ANDREA QUIRINO DELUCA, para exercer o cargo em comissão
de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto ao Gabinete da Prefeita.

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE SUL - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA SUL - VISA SUL

PROTOCOLO: 04/70/00242 PS
INTERESSADO: LISBOA SGROTT & RAMALHO S/C LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02280 PS
INTERESSADO: SINDICATO C V FEIRANTES E V A CAMPINAS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/RX
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00644 PS
INTERESSADO: C.T.O CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA S/C LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CLÍNICA MÉDICA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02069 PS
INTERESSADO: DROGARIA SANTA ESTELA LTDA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE CARLOS ALEXANDRE KOGUISHI
DE BRITO – CRF 30.983
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 017000738 PS
INTERESSADO: MARA SILVIA CHERUBINI HADDAD
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 9743, MARCA E MODELO SPECTRO II, CORRENTE E TENSÃO 50 KVP – 10 MA.
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01881 PS
INTERESSADO: ADRIANO PRADA PRATAROTTI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCION./2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/APARELHO DE RX
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02278 PS
INTERESSADO: BERENICE HIRATA PRADO MIRANDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 27313, MARCA E MODELO FUNK
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02193 PS
INTERESSADO: HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02918 PS
INTERESSADO: DROGACENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONS.TÉCNICA FARMACÊUTICA DE THALITA DUQUE MARTINS – CRF 27566
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/03221 PS
INTERESSADO: FARMÁCIA APOLO
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE LINA MACIEL GOUVEA CRF 35286
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/03207 PS
INTERESSADO: RAIA & CIA. LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE LUCIANE ZACATEI – CRF 26.348
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/04661 PS
INTERESSADO: ANA RITA FORTUNA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 000682, MARCA E MODELO DABI ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO 50 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 02/7001950 PS
INTERESSADO: ORTOSYS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2002
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INDEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02240 PS
INTERESSADO: ORTOSYS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS.TÉCNICA FARMACÊUTICA DE ELISANGELA MORENO PARISE – CRF 29225
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/022454 PS
INTERESSADO: JOÃO DOS SANTOS RODRIGUES
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01416 PS
INTERESSADO: VALDIR RODRIGUES ZANOTTI ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONS. TÉCNICA FARMACÊUTICA DE LUIZ DE ARRUDA ROLIM FILHO CRF 30.128
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02493 PS
INTERESSADO: VALDIR RODRIGUES ZANOTTI ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA FARMACÊUTICA DE JULIANA RIBEIRO ALEIXO – CRF 29478
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/10/53297 PG
INTERESSADO: TESS S/A - CLARO
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/2004 E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CESAR
HENRIQUE BELINAZZO CREA 682254280 E ROBINSON GONÇALVES PINTO CREA 5060071419 – EQUIPAMENTO/
ESTAÇÃO RÁDIO-BASE DE TELEFONIA MÓVEL
DEFERIDO.
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE IGOR RAUL ARRIAGADA BAHAMONDE
INDEFERIDDO.

PROTOCOLO: 04/70/1365 PS
INTERESSADO: MARCIO MARCELO DE BARROS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCION./2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/APARELHO DE RX
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00960 PS
INTERESSADO: CECILIA MIRANDA DE BARROS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCION./2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO DE RX,
N° DE SÉRIE 4436025 DH 031, MARCA E MODELO HELIODENT60B SIEMENS, CORRENTE E TENSÃO 60 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01327 PS
INTERESSADO: GM DOS REIS JR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 - INDÚSTRIA DE CORRELATOS
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02710 PS
INTERESSADO: DROGARIA ANDRADE NEVES LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESPONS.TÉCNICA FARMACÊUTICA DE LÚCIA BARBOSA DE SOUZA – CRF 8554
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02534 PS
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS – HOSPITAL SAMARITANO
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE SANDRA REGINA BORDIN CRF 27.134
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02435 PS
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO INFÂNCIA – HOSPITAL ÁLVARO RIBEIRO
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE ANA CAROLINA GARRIDO CORRÊA –
CRF 29.474
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/03917 PS
INTERESSADO: MEDICALSOFT COM. MAT. CIRÚRGICO LTDA.-ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE MARIZA OLIVEIRA DANTAS CRF 20.896
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02721 PS
INTERESSADO: SEANC – SERVIÇOS DE ANESTESIA DE CAMPINAS S/S LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA MÉDICA DE HEBERT DE MIRANDA HENRIQUES NETO – CRM 80.947
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01927 PS
INTERESSADO: HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GERSON NEEMIAS POLI – CREA 0685141284
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/02943 PS
INTERESSADO: HÉLIO GONZALES JÚNIOR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 7987/3545, MARCA E MODELO: FUNK, CORRENTE E TENSÃO 60 KVP 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01820 PS
INTERESSADO: NOVAFARMA SÃO BERNARDO LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE JOSÉ PAULO MANGILI CRF 4734
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00385 PS
INTERESSADO: A DETECTA DEDETIZADORA LTDA. ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ISAAC DE CAMPOS FILHO CRQ 044305-48
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00473 PS
INTERESSADO: CASA DO GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO: CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/03432 PS
INTERESSADO: GENTIL DA SILVA FILHO & CIA. LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ÓTICA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00991 PS
INTERESSADO: FUNDAÇÃO BRADESCO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 9356, MARCA E MODELO DABI ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO 50 KVP - 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 02/070/3344 PS
INTERESSADO: RANGEL JUNQUEIRA BUENO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2002
INDEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/04565 PS
INTERESSADO: SOCIEDADE AGOSTIANIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
ASSUNTO: CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/04445 PS
INTERESSADO: REGINALDO SANTANA ZOCA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, MARCA E MODELO DABI ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO 60 KVP – 8 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00399 PS
INTERESSADO: DENISE CALORI ESTEVES
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2414
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01330 PS
INTERESSADO: HOSPITAL METROPOLITANO
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA FARMACÊUTICA DE FABIANA CORSINI JORDÃO CRF 29.231
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00267 PS
INTERESSADO: LANCHONE PARNAIBA LTDA ME
ASSUNTO: CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01431 PS
INTERESSADO: MARIA REGINA VILELA ALMEIDA E SILVA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 90605, MARCA E MODELO FUNK, CORRENTE E TENSÃO 60 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/01430 PS
INTERESSADO: DIRCEU SILVA FILHO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° DE SÉRIE 0602, MARCA E MODELO ASTEX ODONTOMAX, CORRENTE E TENSÃO 70 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02584 PS
INTERESSADO: DROGARIA SUPREMA CAMPINAS LTDA. ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE ANA ALICE VITTI COSTA CRF 20.107
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02293 PS
INTERESSADO: DROGA TREVO LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE ANDRÉ LUÍS DONDON MARQUES
CRF 20.613
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00301 PS
INTERESSADO: BERNADETE APARECIDA SILVA MIRANDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° 000368, MARCA E MODELO DABI ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO 70 KVP – 8 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/03462 PS
INTERESSADO: INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO: CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 - CANTINA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/05126 PS
INTERESSADO: MARIA RENATA BRENELI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX, N° 15856, MARCA E MODELO DABI ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO 60 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02593 PS
INTERESSADO: FARMÁCIA MONTE CASTELO LTDA EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE LUCIANA R. RIVELLI – CRF 24778
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/03243 PS
INTERESSADO: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02534 PS
INTERESSADO: SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS – HOSPITAL SAMARITANO
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESPONS. TÉCNICA FARMACÊUTICA DE SANDRA REGINA BORDIN – CRF 27134
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/00259 PS
INTERESSADO: ADPA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/03961 PS
INTERESSADO: LELLU´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/2004
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 02/7001825 PS
INTERESSADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA DE VITOR ONOFRE DOS SANTOS LEAL – CRM
67056 – ATIVIDADE DE RADIODIAGNÓSTICO
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 02/7001826 PS
INTERESSADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA DE SÉRGIO ANTONIO SANTARELLI CRM 44886
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 03/70/03776 PS
INTERESSADO: LUIZA SHIZUKO SHIMOZONO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX – MARCA E MODELO DABI ATLANTE, N° DE SÉRIE 008240, CORRENTE E TENSÃO ATÉ 50 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02830
INTERESSADO: ANDRÉ ANTONIO PELEGRINE
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2004 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/APARELHO
DE RX N° DE SÉRIE 4382, MARCA E MODELO FUNK, CORRENTE E TENSÃO, 60 KVP – 10 MA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02067 PS
INTERESSADO: DISTRIBUIDORA SÃO PAULO MEDICAMENTOS LTDA.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL JUNTO À ANVISA
DEFERIDO.

PROTOCOLO: 04/70/02905 PS
INTERESSADO: IRMÃOS GUIMARÃES LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA FARMACÊUTICA DE CARLA MARQUES NICOLUCCI CRF 26065
DEFERIDO.

Campinas, 31 de Maio de 2004

ANDREA P.B. VON ZUBEN
Coordenadora do Distrito de Saúde Sul - VISA SUL

O Coordenador da Vigilância em Saúde Leste do Município de Campinas
COMUNICA:

PROTOCOLO: 3/40/03209 - PL
INTERESSADO: CENTRO DE ESTÉTICA M. CORPORE LTDA - EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARIA SILAER BASTOS GIALLUCA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/03208
INTERESSADO: CENTRO DE ESTÉTICA M. CORPORE LTDA - EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA DE FERNANDA ISABEL MARQUES DE FREITAS BILANCIERI VICARO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01149 - PL
INTERESSADO: DROGASIL S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01139 - PL
INTERESSADO: DROGASIL S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01138 - PL
INTERESSADO: DROGARIA VINTE E QUATRO HORAS DE MOGI MIRIM LTDA
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ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 4/40/01116 - PL
INTERESSADO: DROGARIA SANTA GENEBRA LTDA - EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01136 - PL
INTERESSADO: FARMATEC LTDA - ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA, CRF: 21130
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01152 - PL
INTERESSADO: CLÍNICA PIERRO LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARCELO BLUMER, CRF: 19563
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00431 - PL
INTERESSADO: ROBERTO ABE CASTEX
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 12468
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00980 - PL
INTERESSADO: ROBERTO ABE CASTEX - ME
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 2015
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01141 - PL
INTERESSADO: KING IND. COM. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO N° 8798
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/02658 - PL
INTERESSADO: SÉRGIO BISOGNI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCION. INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA DE SÉRGIO BISOGNI, CRM: 27488
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01087 - PL
INTERESSADO: ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO 8868
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00599 - PL
INTERESSADO: FAZENDA BAHIA PRODS AGROP EXP IMP LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0997
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/01206 – PL
INTERESSADO: MARIA ALEXANDRINA ALONSO DE SOUZA GROTA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARIA
ALEXANDRINA ALONSO DE SOUZA GROTA, CREFITO: 12082 – F
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00694 – PL
INTERESSADO: MITIKO OUTSUBO
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCION.INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONS.TÉCNICA DE CARMEN SUMIE MEIKEN
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01205 – PL
INTERESSADO: BRUNA PENNACCHI MOREIRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

ERRATA:
PROTOCOLO: 99/4001695 – PL
INTERESSADO: MARTA FACCHETTI
ONDE LÊ-SE DEFERIDO LEIA-SE ARQUIVE-SE.

PROTOCOLO: 03/40/02963 – PL
INTERESSADO: EVLAP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ONDE LÊ-SE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA LEIA-SE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EDNA VICENTIN PAVANELLO E ASSUNÇÃO DE CO-
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LUIZ ANTONIO PAVANELLO

PROTOCOLO: 04/40/00698 – PL
INTERESSADO: SILVA & LIMA CABELEREIRAS LTDA – ME
ONDE LÊ-SE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA LEIA-SE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

PROTOCOLO: 04/40/01071 – PL
INTERESSADO: RESTAURANTE PALATUS LTDA – ME
ONDE LÊ-SE PROTOCOLO 04/40/1057 – PL LEIA-SE PROTOCOLO 04/40/01071 – PL. ONDE LÊ-SE VISA LESTE LEIA-
SE RESTAURANTE PALATUS LTDA – ME.

JANETE PRADO ALVES NAVARRO
Coordenadora – VISA LESTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA/MURO E PASSEIO
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, torna público a emissão de notificação referente ao terreno localizado
neste Município, e abaixo identificado, para cientificá-los, na forma da lei, da obrigação constituída nas Lei nº.
11.455 de 30/12/2002, estabelecendo que deverá executar a limpeza dos terrenos no prazo de 10 dias, murá-
los ou cercá-lo com tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50 m(hum metro e cinquenta centímetros
) de altura, inexistindo construção, a testada do lote deverá conter 0,40 cm (quarenta centímetros) de muro e
1,00 m (hum metro e dez centímetros) de altura a completar com tela de arame galvanizado, no prazo de 60 dias
e executar a pavimentação do passeio fronteiro no prazo de 90 dias. Os prazos são a contar da data desta
publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas
previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO COD./CONTRIB. BAIRRO NOTIF./PROTOC.
AGOSTINHO DEPERON 055.031.610/03 PRQ IMPERADOR 04/70/2476
ALCEBIADES FRANCO DE GODOI 055.031.847/03 PQ IMPERADOR 04/70/2129
ALCEU ARRIGONE 055.052.329/03 PRQ DAS ANHUMAS 04/70/2580
ALCIDES CRIVARI 055.070.224/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2523
ALMICAR JOAO GAY FILHO 055.025.298/03 JD VON ZUBEN 04/70/2614
ALQUIDIO DE SOUZA 044.531.800/03 PRQ UNIVERCITARIO 04/70/2633
ANA TOMA 072.007.900/03 CID UNIV CAMPINEIRA 04/70/2536
ANTONIEIRA DE P. SOUZA MARTI 025.252.000/02 ARR BUENO DE MIRANDA 04/70/2570
ANTONIO BATISTA DE ARAUJO 043.558.500/03 JD S PEDRO 04/70/2495
ANTONIO C. M ALMEIDA 002.023.000/03 VL HELOISA 04/70/2688
ANTONIO CARLOS A BRAGA 015.500.000/03 BR. JD DAS PAINEIRAS 04/70/2121
ANTONIO CARLOS FERNANDES 003.286.000/03 VL JOAQUIN INACIO 04/70/2896
ANTONIO FASSINA 055.074.394/03 JD S FRANCISCO 04/70/2639
ANTONIO MANOEL MANSANARES 055.010.164/03 JD STA GENEBRA 04/70/2524
ANTONIO VIEIRA LEMOS 047.582.600/03 JD STA MONICA 04/70/2893
APARECIDA M FERREIRA SOUZA 041.623.800/03 JD ESPLANADA 04/70/2866
ARTUR DANTE DA CONCEICAO F 055.010.131/03 STA GENEBRA 04/70/2489
BORGHI AGR E COMERCIO S/A 055.064.853/03 VL AEROPORTO 04/70/2867
CASA DE MARIA DE NAZARE 045.776.700/03 JD S GABRIEL 04/70/2644
CLAUDIA SIMONE 055.022.546/03 COLINAS DO ERMTTAGE 04/70/2393
CLAUDIO ROSSETTO E OUTROS 030.942.000/03 CHAC S GERALDO 04/70/2473
CLAUDIO SEBASTIÃO BALDASSARI 041.819.800/02 JD B SUCESSO 04/70/2645
CONSTRUTORA ENGEPOR LTDA 013.361.000/03 BAIRRO CENTRO 04/70/2451
CONSTRUTORA ENGEPOR LTDA 018.212.000/03 BAIRRO CENTRO 04/70/2453
CONSTRUTORA ENGEPOR LTDA 018.210.000/03 BAIRRO CENTRO 04/70/2449
CONSTRUTORA ENGEPOR LTDA 018.211.000/03 BAIRRO CENTRO 04/70/2497
CRITINA MARIA ELIAS 055.067.391/03 PRQ FAZ STA CANDIDA 04/70/2485
DAGOBERTO JOSE DOS SANTOS 055.065.203/03 BOSQUE DE BR GERALDO 04/70/2460
DEISE FIORINI 055.025.290/03 JD A VON ZUBEN 04/70/2610
DIOGENES MANOEL L. MARTIN 024.696.100/02 VL NOVA 04/70/2686

DIRCE SAMPAIO SILVA 007.942.000/03 CHAC DA BARRA 04/70/2443
EDI AP RAIMUNDO JUNIOR 055.031.913/02 PRQ IMPERADOR 04/70/2692
EDNELSON PAULO SOARES 041.779.900/03 PRQ UNIVERSITARIO 04/70/2479
EDSON OLIVEIRA REIS 026.931.000/03 JD PARANAPANEMA 04/70/2510
EDSON SHIGUIO HISASHI 055.082.629/03 PRQ DAS HORTENCIAS 04/70/2659
ELIAS ANTONIO ZOGBI 008.951.000/03 JD ALTO DO CAMBUI 04/70/2403
ELOISE DE FATIMA VALERIO 022.303.000/03 JD SANT ANA 04/70/2484
ELPIDIO NIVOLONI 026.843.000/03 JD CHAPADAO 04/70/2617
EMPRELOTES EMP.LOTEAD.TER.S/C 055.079.232/03 JD MONTE BELO I 04/70/2649
EMPRELOTES EMP.LOTEAD.TER S/C 055.079.233/03 JD MONTE BELO I 04/70/2648
ENILSON DA CUNHA MARTINS 055.059.096/03 JD TAMOIO 04/70/2509
EURICO DORNELAS DE BARROS 010.494.000/03 CHAC DA BARRA 04/70/2146
FERNANDO LUIS RODRIGUES 055.036.910/03 PRQ DAS INDUSTRIA 04/70/2498
FIORAVANTE BOZELLI NETO 035.861.000/03 JD GUARANI 04/70/2569
FORO OKABATAKE 055.010.287/03 JD STA GENEBRA 04/70/2492
FRANCISCO DIVINO DE OLIVEIRA 055.064.905/03 BOSQUE DE BR GERALDO 04/70/2455
FRANCISCO VICENTE ROSSI 000.352.000/03 JD GUARANI 04/70/2517
FRANCISCO VON ZUBEN 043.823.200/03 VL FOMOSA 04/70/2618
G.P CONSTR.COM.LTDA 055.011.853/03 JD STA GENEBRA 04/70/2486
GABRIEL JORGE E OUTROS 011.941.000/03 BR JD MARILIA 04/70/2128
GERMANO RODRIGUES JUNIOR 038.835.000/02 JD NOVA EUROPA 04/70/2576
GERSINO BONIM 042.017.400/03 VL AEROPORTO 04/70/2472
GERSON SILVA 055.058.523/03 JD TAMOIO 04/70/2514
GILMAR XAVIER DA SILVA 042.074.886/03 JD NOVA EUROPA 04/70/1898
GILSON M. AGOS PAES 045.774.000/03 JD S GABRIEL 04/70/2698
GUILHERME BORCATO 072.284.100/03 CID UNIV CAMPINEIRA 04/70/2537
GUYIONI INADA OKI 042.746.400/03 JD N SRA LOURDES 04/70/2749
HECULANO SIMOES JR 007.969.000/03 BR.CHAC DA BARRA 04/70/2148
HELIO LELIS VIANA 055.025.375/03 JD. A.VON ZUBEN 04/70/2640
HERMENEGILDO LUIS COSTA 055.027.081/03 JD CARLOS LORENCO 04/70/2515
HERONDINA SILVA MARCONDES 019.229.000/03 BAIRRO BOTAFOGO 04/70/2894
HILARIO JORQUEIRA SANCHEZ 055.070.086/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2621
HOSANA APARECIDO SCOLFARO 055.066.997/03 NVJARDIM S JOSE 04/70/2729
HYGINO CARDELLI 019.259.000/02 VL NOVA 04/70/2605
IMOB E ADM DOM NERY 044.639.100/03 PRQ UNIVERSITARIO 04/70/2496
INSTITUTO AFONSO FERREIRA 055.023.755/03 PRQ DAS FLORES 04/70/2457
ISABEL C.PINHEIROS R.SILVEIRA 055.066.861/03 CHAC S GERALDO 04/70/2135
IVO NOGUEIRA 044.287.500/03 JD S FERNANDO 04/70/2512
IZABEL CRISTINA Z.ZAMPOLLI 055.064.904/03 BOSQUE DE BR GERALDO 04/70/2454
JAMIL JORGE BESTANE 016.349.300/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2464
JATIBAIA EMPR IMOB.S/A LTDA 055.047.509/03 PRQ JATIBAIA 04/70/2452
JATI CABRAL 016.412.000/03 JD SANT ANA 04/70/2579
JOAO CARLOS CORDEIRO JR 055.083.723/03 CHAC STA MARGARIDA 04/70/2555
JOAO CLAUDIO DA SILVA LEITE 091.445.000/03 JD CONCEIÇAO 04/70/2400
JOAO VITOR RODRIGUES 055.070.679/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2619
JOAO ZAMBELLI FILHO 055.031.934/03 PRQ IMPERADOR 04/70/1479
JOCELI CUCULI ROSSETTO 055.083.722/03 CHAC STA MARGARIDA 04/70/2552
JORGE MIGUEL KEIRALLA FILHO 011.371.000/03 CHAC DA BARRA 04/70/2143
JOSE ALBERTO COSTA 044.531.700/03 PRQ UNIVERSITARIO 04/70/2480
JOSE ANTONIO DAMASSENA NETO 041.079.300/03 JD S DOMINGOS 04/70/2685
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 019.728.000/03 PRQ BRASILIA 04/70/2398
JOSE ARRUDA 046.387.750/02 JD STA LUCIA 04/70/2897
JOSE CARDOSO FILHO 020.029.000/03 JD FLANBOYANT 04/70/2397
JOSE CARLOS ARAUJO 055.013.526/03 JD NOVO BR GERALDO 04/70/2547
JOSE CARLOS DE CAMARGO 055.060.911/03 JD ITATIAIA 04/70/2506
JOSE CARUSO 090.296.000/02 SOUSAS 04/70/2657
JOSE SANDRO GURIN 009.353.000/03 JD NOVA EUROPA 04/70/2662
JOSE SANTOS CARMELLO 055.005.456/03 CHAC CRUZEIRO DO SUL 04/70/2704
JOSE STAFUZZA 055.026.741/03 JD CARLOS LORENCO 04/70/2516
JURIVALDO FOLEGATTI 072.007.800/03 CID UNIV CAMPINEIRA 04/70/2535
LARCIO LOPES 072.188.900/03 CID UNI CAMPINEIRA 04/70/2546
LAURO EDUARDO FERNANDES 005.004.100/02 PONTE PRETA 04/70/2641
LEANDRO DO LAGO 055.059.098/03 JD TAMOIO 04/70/2511
LENI TERES. BOAVENTURA DALL 055.079.230/03 JD MONTE BELO 04/70/2650
LEONILSON FERNANDES JR 003.475.000/03 JD PARANAPANEMA 04/70/2508
LEONOR SERAPHIM 029.136.000/03 NOVA CAMPINAS 04/70/2568
LUIS ANTONIO NOGUEIRA 006.307.280/03 PRQ S QUIRINO 04/70/2663
LUIS CARLOS DA SILVA 055.052.341/03 PRQ DAS ANHUMAS 04/70/2519
LUIS CARLOS PICCOLOTTO 012.889.000/03 JD NOVA EUROPA 04/70/2660
LUIS CARLOS PICCOLOTTO 012.690.000/03 JD NOVA EUROPA 04/70/2661
LUIS GONZAFA MONTOVANI 015.498.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2120
LUIS GONZAGA MONTOVANI 015.499.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2180
LUIS RODRIGUES OTERO 055.025.288/03 JD A VON ZUBEN 04/70/2611
MAFALDA A.MORAIS CAMARGO 013.575.000/03 JD GUARANI 04/70/2687
MANOEL ALVES 024.379.000/03 JD MARILIA 04/70/2503
MARCIO ALEXANDRE V CAMARGO 055.070.674/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2578
MARCOS B. DE CARVALHO 091.443.000/03 JD CONCEIÇÃO 04/70/2402
MARI ABRAO ANDERY 090.486.000/03 VL SONIA 04/70/2450
MARIA CARMO J DOS SANTOS 055.010.988/03 JD STA GENEBRA 04/70/2525
MARIA EFIGENIA LOPES M ALVES 020.817.000/03 JD STA GENEBRA 04/70/2488
MARIA RAQUEL R.S. GNOHMANN 000.749.000/03 JD SANTO ANTONIO 04/70/2571
MARIA RODRIGUES 019.082.000/02 BAIRRO BOTAFOGO 04/70/2574
MARIA SYBELLA RONCATO 025.420.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2465
MARIO FERRETI 055.075.795/03 BAIRRO DAS PAINEIRAS 04/70/2466
MARTA VERONICA B ARAUJO 021.748.000/03 VL NOGUEIRA 04/70/2490
MAURICIO BERNARDO DUARTE 055.082.696/03 PRQ DAS HORTENCIAS 04/70/2392
MAURO DOS SANTOS QUINTELA 038.449.000/03 JD NOVA EUROPA 04/70/1925
MICHAEL ADAMS AURA 055.061.636/03 JD FLORECE 04/70/2646
MILTON ANTONIO SCHIAVIATO 044.855.500/03 JD ITATIAIA 04/70/2507
MIRIAM GOUVEIA 042.079.131/02 BAIRRO CENTRO 04/70/2572
MOACIR PEREIRA 055.070.571/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2504
NAHIM PEDRO KACHAM 000.530.000/03 CHAC DA BARRA 04/70/2147
NEIDE PATERNO CASELLA 044.226.100/03 JD SÃO FERNANDO 04/70/2730
NELSON ALAITE JUNIOR 050.109.000/03 PRQ FZ STA CANDIDA 04/70/2782
NELSON FERREIRA FILHO 055.060.552/03 JD MARTINELLI 04/70/2656
NELSON PEREIRA 091.645.000/03 JD COCEIÇAO 04/70/2615
NICOMEDES MARQUES DE LIMA 055.010.837/03 JD STA GENEBRA 04/70/2520
NILSA MARIA DE OLIVEIRA COSTA 047.570.000/02 JD STA MONICA 04/70/2651
NILSA MARIA DE OLIVEIRA COSTA 047.570.300/03 JD STA MONICA 04/70/2654
NILZA OLIVEIRA COSTA 047.570.200/03 JD STA MONICA 04/70/2653
NILZA OLIVEIRA COSTA 047.570.400/03 JDSTA MONICA 04 /70/2655
NOC EMPR I COMERCIO LTDA 055.070.633/03 PRQ ALTO TAQUARAL 04/70/2892
NOC EMPR I COMERCIO LTDA 055.070.088/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2622
NOC EMPR I COMERCIO LTDA 055.070.676/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2577
NOEMI SETSUKO S MASUDA 015.501.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2122
OLINDA BARBOSA GARICO 055.058.653/03 JD TAMOIO 04/70/2513
OMAHA EMPREE COM INT LTDA 055.082.399/03 RES ARB JEQUITIBAS 04/70/2483
OMAHA EMPREE COM INT LTDA 055.082.631/03 PRQ DAS HORTENCIAS 04/70/2658
OSCAR ENGLER ESPOLIO 034.650.000/02 BAIRRO GUANABARA 04/70/2567
OSVALDO OLIVEIRA 015.332.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2213
OSVALDO OLIVEIRA 015.331.000/03 JD DAS PAINEIRAS 04/70/2214
OSWALDO CARNEIRO 021.627.000/03 VL NOGUEIRA 04/70/2664
OWALDO EUFLASIO CARMO 055.005.457/03 CHAC CRUZEIRO DO SUL 04/70/2705
PATRICIA SCMUTZLER TEPLIK 055.070.411/03 PRQ ALTO TAQUARAL 04/70/2518
PAULO ANDRE 055.070.337/03 PRQ ALTO DO TAQUARAL 04/70/2487
PAULO JOSE CUCATTI 055.010.686/03 JD STA GENEBRA 04/70/2521
PAULO LOT 029.392.000/03 ARR HORACIO TULI 04/70/2643
PAULO LOT 029.391.000/03 ARR HORACIO TULI 04/70/2642
PAULO PERES 016.795.000/03 BAIRRO GUANABARA 04/70/2895
PAULO S M BURATO 041.170.200/03 JD S DOMINGOS 04/70/2461
PLINIO TRABASSO 055.024.736/03 PRQ DAS UNIVERSIDADE 04/70/2737
REINALDO R DA FONSECA 055.024.790/03 JD N SRA AUXILIADORA 04/70/2742
RENATO NETO DA SILVA 055.068.918/03 PRQ DAS FLORES 04/70/2458
RICARDO JOSE ZAGO 055.065.078/03 BOSQUE DE BR GERALDO 04/70/2459
ROMEU MANTOVANI 055.025.916/03 JD SOL 04/70/2633
RONALDO MAZZARO 055.031.891/03 PRQ IMPERADOR 04/70/2132
ROSA MOTORANO 037.740.000/02 BAIRRO CENTRO 04/70/2575
RUBENS MAHFUZ 047.969.730/03 JD OURO VERDE 04/70/2468
RUSLAN PORTELA 055.068.649/03 JD ARUA 04/70/2538
SALVADOR LISSERE JUNIOR 055.024.791/03 PRQDAS UNIVERSIDADE 04/70/2738
SAMUEL A. ENRIQUEZ VILLARR 091.444.000/03 JD CONCEIÇÃO 04/70/2401
SERGIO SIGNORI 050.017.000/03 PRQ FAZ ST CANDIDA 04/70/2505
TAKASHI NATSUMOTO 055.010.684/03 JD STA GENEBRA 04/70/2526
TERRA SUL EMP LTDA 055.012.960/03 CHAC S DOMINGOS 04/70/2647
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V.S EMPR SOCIAIS LT 091.646.000/03 JD CONCEICAO 04/70/2616
VALDEMIR DIAS DOS SANTOS 047.570.100/02 JD STA MONICA 04/70/2652
WAGNER VELASCO 030.021.750/03 BAIRRO CENTRO 04/70/2573

RONALDO HIPÓLITO SOARES
Secretario Municipal de Serviços Públicos

(02, 03 E 04/06)

AVISO DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 01/2004
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. - CEASA Campinas, vem pelo presente tornar
pública a convocação dos candidatos ao cargo de Analista Técnico do Processo Seletivo 01/2004, para
comparecerem na sede da CEASA Campinas, situada a Rodovia D. Pedro I (SP 65), Km 140,5 - Pista Norte,
Campinas - SP, no prédio da Administração, no dia 08/06/2004 (Terça-Feira) às 9h00 para a realização da
Prova Objetiva. Não será permitida em hipótese alguma a entrada do candidato no local de realização da prova
após o horário supracitado. A pontuação da Análise Curricular dos candidatos estará fixada no Quadro de
Avisos da CEASA Campinas a partir do dia 07/06/2004.

COMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
A Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CAMPINAS, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados, a comparecerem impreterivelmente até o dia 04/06/2004 (sexta-feira), conforme o horário
relacionado abaixo, na Av. Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas – SP, para que sejam iniciados os
procedimentos relacionados à contratação. Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 002/03 , o
candidato que não atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante dos itens
13.6 do referido edital.

CANDIDATO EMPREGO CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO
DAGOBERTO DEGAN MELCHERT ENGENHEIRO CIVIL 1º LUGAR 09:00hs
MARCIO PAZINATO ENGENHEIRO CIVIL 2º LUGAR 09:00hs
LUIS ANTONIO JUSTO ENGENHEIRO CIVIL 3º LUGAR 09:00hs
DENIS PALOMO PASCHOALIN ENGENHEIRO CIVIL 4º LUGAR 09:00hs

Campinas, 01 de junho de 2004

LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA
Chefe do Setor de Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/04
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB/CP, torna público para
conhecimento de interessados, a abertura de licitação sob a modalidade Tomada de Preços tipo menor preço,
tendo por objeto a contratação de empresa especializada , para a execução pelo regime de empreitada por preço
global, com fornecimento de materiais, mão de obra e todos equipamentos necessários, das obras de construção
da estação elevatória e tratamento de esgoto no empreendimento denominado São Luis, neste município, com
observância das especificações contidas no Edital. A entrega dos documentos de habilitação e das propostas
deverão ser efetuadas até às 14:00 horas do dia 18 de junho de 2.004, na sede da COHAB/CAMPINAS. O
Edital na íntegra, com todas as informações necessárias, poderá ser adquirido na sede da Cohab/Campinas, à
Av. Faria Lima, nº 10, Parque Itália, Campinas/SP, de segunda à sexta-feira das 9:00 às 16:00 horas, mediante
o pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais), que equivale ao custo de sua reprodução gráfica.

Campinas,  28 de maio de 2.004

FERNANDO VAZ PUPO
Diretor Presidente

EXTRATOS DE ADITAMENTOS
Extrato de Aditamento 01 ao Contrato nº 017/03
Protocolo nº 149/03 - Convite nº 005/03
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: Interloc Transportes Ltda - EPP
Objeto: Prestação de serviços de locação de 01 (um) caminhão à diesel.
Do Prazo: Prorrogação de 12 (doze) meses, a partir de 26/05/04
Do Valor: R$ 32.331,60

Extrato de Aditamento 01 ao Contrato nº 018/03
Protocolo nº 043/03 – Tomada de Preços nº 001/03
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: Ciso Med Centro Integrado de Segurança Ocupacional e Medicina Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de medicina ocupacional.
Do Prazo: Prorrogação de 12 (doze) meses, a partir de 26/05/04

Do Valor: R$ 119.340,00

Extrato de Aditamento 03 ao Contrato nº 010/02
Protocolo nº 145/02 - Compra Direta nº 114/02
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: ASM Informática Ltda.
Objeto: Prestação de serviços e manutenção de AAP – atualização e assistência permanentes do sistema Personnel
XXI – Módulo de Controle de Frequência.
Do Valor: R$ 204,00 por reajuste.

COMUNICADO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, COMUNICA a renovação de cadastrados para
prestação de serviços de remoção de veículos apreendidos no Município de Campinas: HERMÍNIO PEREIRA
– RG: 7.917.659; OSVALDO COSTA JUNIOR – RG: 14.474.063-1; JOSÉ RICARDO AGUILERA – RG:
13.462.116

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Diretor Presidente

REGISTROS CADASTRAIS RENOVADOS
CRC 003/01 – Jotabê Serviços Técnicos Especializados Ltda. - Prot. 076/01
CRC 009/01 – Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda. - Prot.307/01

NELSON PEREIRA DEVOLIO
Presidente da Comissão de Licitações

COMUNICADO
 A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA IMA-IN-
FORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A não será republicada no DO dos dias
02 e 03/06, conforme antes informado.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n. 17/2004 - Registro de preços de tubo de aço carbono/conexões zincadas. Preços registrados:
Comercial Lune Ltda. para os lotes: Lote 04 – R$ 6.780,00, Lote 05 – R$ 345,00, Lote 07 – R$ 1.640,00, Lote 09
– R$ 1.800,00, Lote 10 – R$ 2.600,00 e Lote 12 – R$ 470,00. Italy Válvulas e Metais Ltda. para os lotes: Lote 06
- R$ 27.240,00, Lote 08 – R$ 15.500,00, Lote 11 – R$ 17.600,00 e Lote 13 – R$ 6.800,00. Vigência 12 meses.
Pregão Presencial n. 19/2004 - Registro de preços de ferrule, registros e válvulas de esfera. Preços registrados:
Comercial Lune Ltda. para os lotes: Lote 09 – R$ 11.592,00 e Lote 13 – R$ 240,00. Italy Válvulas e Metais
Ltda. para os lotes: Lote 01 - R$ 54.400,00, Lote 02 – R$ 4.000,00, Lote 08 – R$ 39.500,00 e Lote 14 – R$
590,00. Invel Ltda. para os lotes: Lote 03 – R$ 500,00, Lote 04 – R$ 6.300,00, Lote 05 – R$ 1.750,00, Lote
06 – R$ 1.225,00 e Lote 07 – R$ 4.150,00. Schedule Tubos, Válvulas e Conexões Ltda. para os lotes: Lote 10
– R$ 4.200,00, Lote 11 – R$ 500,00 e Lote 12 – R$ 2.400,00. Vigência 12 meses.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do disposto no art. 78 do Regimento
Interno, torna público que realizará, no dia 09 de Junho de 2004, quarta-feira, às 9h30,
no Plenário do Legislativo, Audiência Pública para debater o seguinte item:
I - Projeto de Lei n°°°°° 206/2004, Processo n° 142258, de autoria do Vereador Ângelo Barreto,
com emendas, que “Fica alterado o zoneamento das Ruas Dario Freire Meireles e Ângelo
Vicentin, do município de Campinas”.
Ficam encarregadas da Audiência Pública as Comissões de Constituição, Legalidade e
Redação, Política Urbana e Meio Ambiente, Finanças e Orçamento .

Campinas, 01 de Junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

PAUTA DOS TRABALHOS DA 25ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALIZADA NO DIA 04
DE JUNHO DE 2004 (SEXTA-FEIRA), ÀS 20:00 HORAS, NO COLÉGIO ESTADUAL

PROFESSORA CONCEIÇÃO, SITO À AVENIDA SINIMBÚ, S/N, JARDIM VISTA ALEGRE
Ficam os Srs. Vereadores CONVOCADOS para a 24ª Reunião Solene, a ser realizada no
dia 04 de junho de 2004 (sexta-feira), às 20:00 horas, no Colégio Estadual Professora
Conceição, sito à Avenida Sinimbú, s/n, Jardim Vista Alegre, oportunidade em que será
entregue Título de Cidadão Campineiro ao Pastor David Rodrigues de Lima.

Campinas, 1º de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente
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Vagas disponíveis no PAT – Campinas
Rua Cândido Gomide, 196, Jardim Guanabara

Interessados nas vagas devem comparecer às 8h para retirada de senhas. Levar Carteira de Trabalho e RG para fazer cadastro.

Ocupação Sexo Idade Escolaridade Experiência/meses

Costureira F 25 a 45 ens. fundamental 12
(costura reta, industrial e overloque) (4ª série)
Babá F 22 a 35 ens. fundamental 24
(para dormir) completo
Cozinheira F 35 a 50 ens. fundamental 12
(para morar) (4ª série)
Torneiro mecânico ferramenteiro M 20 a 50 ensino médio 24
(possuir curso) completo
Vendedor externo F/M 20 a 60 ensino médio -
(com carro próprio) completo
Mecânico de manutenção de motos M 20 a 50 ens. fundamental 12
(ter curso da Honda Motos) completo
Meio oficial serralheiro M 19 a 40 ens. fundamental 12
(uma condução para Chácara da Barra) (4ª série)
Atendente F 18 a 25 ensino médio 12
(morar nos bairros Jardim Mirian, Sta Genebra ou Sta Cândida) completo
Mecânico de manutenção M 23 a 50 ens. fundamental 24
(troca de rolamento, selos mecânicos, bombas) completo
Caldeireiro M 18 a 50 ensino médio 36
(trabalhar em Valinhos, conhecimento em solda elétrica, estruturas metálicas, completo
montagem de suporte  e  tubulações de aço carbono)
Mecânico a diesel M 20 a 50 ens. fundamental 24
(possuir habilitação “B”, “C” ou “D” - trazer curriculum - conhecimento em funilaria e pintura e ser morador de Campinas) (4ª série)
Consultor F/M 21 a 50 ensino médio 36
(experiência na áre de comércio varejista, com veículo próprio, com conhecimento em hardware e software) completo
Torneiro de ferramentaria M 25 a 40 ens. fundamental 36

(7ª série)
Soldador de tubulação M 23 a 50 ensino médio 36
(trabalhar em lugares altos com maçarico e lixadeira e ser morador de Campinas) completo
Almoxarife M 25 a 35 ensino médio 24
(conhecimento em peças para caminhões, máquinas de terraplanagem e informática) completo
Cozinheiro F/M 20 a 40 ens. fundamental 12

completo
Motorista carreteiro M 27 a 50 ens. fundamental 60
(curso MOPP) (4ª série)
Encarregado de CPD F/M 20 a 35 ensino médio 12

completo
Supervisor de vendas M 30 a 45 ensino médio 12

completo
Promotor de vendas F/M 18 a 50 ensino médio 03

completo
Operador de escavadeira M 30 a 45 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo
Operador de motoniveladora M 35 a 48 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo
Auxiliar técnico M 20 a 50 ensino médio 06
(curso técnico em edificações e conhecimento em informática) completo
Empregado doméstica F 25 a 40 ens. fundamental 24
(para morar) (6ª série)
Vendedor M 40 a 50 ensino médio 36
(para trabalhar Campinas e região, se possível carro próprio) completo
Torneiro ferramenteiro M 25 a 40 ens. fundamental 36
(interpretação de desenhos mecânicos, torno, cálculos) (7 série)
Garçom M 23 a 40 ens. fundamental 24
(1ª condução para Barão Geraldo) (4ª série)
Chapeiro M 23 a 40 ens. fundamental 24
(1ª condução para Barão Geraldo) (4ª série)
Ajudante de mecânico M 20 a 40 ens. fundamental 12
(trabalhar em Valinhos) completo
Ajudante de cozinha M 23 a 40 ens. fundamental 12
(1ª condução para Barão Geraldo) (4ª série)
Líder de limpeza F/M 25 a 40 ens. fundamental 12
(turnos) completo
Empregada doméstica F 35 a 55 ens. fundamental 12

(4ª série)
Empregada doméstica F 35 a 45 ens. fundamental 12
(para morar) (4ª série)
Empregado doméstica F 30 a 50 ens. fundamental 24
(para morar) (6ª  série)
Auxiliar operacional M 22 a 36 ensino médio 24

completo
Auxiliar administrativo F 20 a 30 ensino médio 24
(ter curso de informática) completo
Auxiliar operacional M 22 a 36 ensino médio 24

completo
Atendente M 20 a 28 ensino médio 12
(tomar somente uma condução para trabalhar próximo ao Unimart) (2ª série)
Isolador térmico M 30 a 35 ensino médio 12

(1ª série)
Cozinheiro F/M 25 a 50 ens. fundamental 12
(experiência em frutos do mar e peixes) completo
Operador de micro F/M 20 a 35 ensino médio 06
(montagem de micro computadores, redes e programas) completo
Auxiliar de manutenção de veículos M 25 a 40 ens. fundamental 24

(5ª série)
Instrumentista M 21 a 45 ensino médio 48
(manutenção coretiva e preventiva, curso de instrumentação) completo
Costureiro F 30 a 55 ens. fundamental 12
(cosatura interloque, reta e preponte) (4ª série)
Motorista de caminhão M 26 a 45 ens. fundamental 36
(curso MOPP) (4ª série)

EMPREGOS
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Ônibus I

Bairros Horário Dia da Dias

Semana do Mês

Jardim São Marcos Manhã 3ª feira 1º 15 – 29
Jardim Santana Tarde
Jardim Márcia Manhã 4ª feira 2 – 16 – 30
Vila Palácios Tarde
Vila Lunardi Manhã 5ª feira 3 – 17
Jardim Uruguai Tarde
Jardim Eulina III Manhã 6ª feira 4 – 18
Chácara 3 Marias Tarde
Nova Esperança Manhã 2ª feira 7 – 21
Residencial Cosmos Tarde
Jardim São Francisco Manhã 3ª feira 8 – 22
Jardim Mercedes Tarde
Dic IV Manhã 4ª feira 9 – 23
Chácara Santos Dumont Tarde
Jardim Metanópolis Manhã 5ª feira 2 4
Jardim Lisa II Tarde
Parque Cidade de Campinas Manhã 6ª feira 11 – 25
Fazenda Santa Mônica Tarde
Vila Aeroporto II Manhã 2ª feira 14 – 28
Vila aeroporto III Tarde

Ônibus II

Bairros Horário Dia da Dias

Semana do Mês

Jardim Campo Belo Manhã 3ª feira 1º – 15 – 29
Jardim Santa Maria Tarde
Jd. Fernanda II
Vila Nilza Manhã 4ª feira 2 – 16 – 30
San Diego Tarde
Vila Pres. Campos Sales Manhã 5ª feira 3 – 17
Jardim do lago 2 Tarde
Jardim Itaguaçu Manhã 6ª feira 4 – 18
Cidade Singer Tarde
Parque Res. Manhã 2ª feira 7 – 21
Carvalho de Moura
Jardim Santa Judith Tarde
Pq. Jambeiro
Monte Líbano Manhã 3ª feira 8 – 22
Jardim São Vicente Tarde
Jardim São João Manhã 4ª feira 9 – 23
Vila Lovato
Country Ville Tarde
Jardim Maísa Manhã 5ª feira 2 4
Parque dos Cisnes Tarde
Vila Antonio Francisco Manhã 6ª feira 11 – 25
Jardim Lemos Tarde
Jardim Sta Rita de Cássia Manhã 2ª feira 14 – 28
Vila Lourdes Tarde

BAIRROS ATENDIDOS
PELO ÔNIBUS-BIBLIOTECA
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Projeto surgiu de uma pesquisa da PUC-Campinas e Prefeitura: veículos doados por empresas de ônibus

PALOMA LOPES

MOUZAR BENEDITO

O projeto Leitura em

Movimento que incentiva o

gosto pelos livros entre cri-

anças, jovens e adultos vol-

tou a atender 40 bairros da

cidade. O ônibus-biblioteca

que estava em manutenção

foi consertado há um mês e

agora dois veículos percor-

rem diariamente diferentes

localizadas.

Os veículos, modelo

1990, foram doados e refor-

mados por empresas de

ônibus. Até o mês de abril,

apenas um deles estava em

funcionamento. Cada ôni-

bus atende em dois bairros

por dia, um das 9h às 11h30

e outro das 13h às 15h30,

de segunda-feira a sexta-

feira, o que perfaz um total

de 10 bairros por semana e

20 a cada duas semanas.

Terminada a seqüência, vol-

ta-se aos bairros atendidos

na primeira semana.

O Leitura em Movimento

surgiu de uma pesquisa da

Pontifícia Universidade Ca-

tólica de Campinas (PUC-

Campinas) em convênio

com a Prefeitura, financiada

pela Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de

São Paulo (Fapesp).

Exemplares. Os ônibus-

biblioteca oferecem exem-

plares novos de literatura

brasileira e estrangeira,

além de livros sobre espor-

tes, música, cinema, artesa-

nato, culinária e saúde.

Cada biblioteca-móvel tem

três mil exemplares novos,

que podem ser retirados

pelos moradores por duas

semanas.

Para retirar os livros (um

de cada vez), as pessoas

devem mostrar RG e com-

provante de residência.

Quem não devolver o livro

BibliotecaBiblioteca móvelmóvelmóvel
chega a 40 bairroschega a 40 bairros
Ônibus do projeto
Leitura em Movimento
leva literatura
brasileira e estrangeira
a crianças e adultos

Para reativar a Associa-
ção dos Amigos do MIS
(Museu da Imagem e do
Som), será realizada uma
reunião no Centro de Ci-
ências, Letras e Artes na
rua Bernardino de Cam-
pos, 989, amanhã, a partir
das 19h. Durante o encon-
tro, haverá exibição do fil-
me campineiro Fernão Dias

(1956), dirigido por Alfredo
Roberto Alves. A reunião é
aberta a fotógrafos, cine-
astas, videomakers, músi-
cos e cinéfilos em geral.

MIS reativaMIS reativa
AssociaçãoAssociação
dos Amigos dos Amigos 

Sesi realizaSesi realiza
exposição comexposição com
45 fotografias45 fotografias

O Sesi Santos Dumont
de Campinas apresenta,
de hoje até 17 de junho, a
exposição Natureza e De-
talhes com 45 fotos de Ro-
gério Abbamonte. Durante
20 anos, o fotógrafo regis-
trou imagens da natureza
de variadas localidades. O
trabalho documental, de
impacto estético, resultou
na exposição que vai per-
correr 50 unidades do Sesi
no interior de São Paulo. O
Sesi Santos Dumont fica
na avenida Ary Rodriguez,
200, Bacuri. A exposição
acontece de terça-feira a
sexta-feira, das 9h às 20h;
sábado, domingo e feria-
do, das 9h às 17h. A entra-
da é franca.

no prazo previsto fica sus-

penso pelo período seguin-

te. Há também enciclopédi-

as e dicionários que podem

O Rota de Fuga, festi-

val de teatro que reúne di-
ferentes linguagens cêni-
cas (comédia, drama, tea-
tro essencial, dança e re-
presentação), realizado
com apoio do Sesc, da

Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turis-
mo (SMCET), da Secreta-
ria de Estado da Cultura e
da Rádio Educativa, con-
centra a primeira parte de
sua mostra de espetácu-

los de 2 a 6 de junho, no
Teatro do Sesc - Campi-
nas na rua Dom José I ,
270, Bonfim. Os ingressos
custam  R$ 10,00 e R$
5,00 (estudantes e anteci-

pados). Os espetáculos
começam às 20h.

FestivalFestival
de teatrode teatro
começa hojecomeça hoje

ser consultados no local.

Todo o serviço é gratuito.

Os bairros servidos pelos

ônibus foram selecionados

na pesquisa financiada pela

Fapesp. São aqueles que

não tinham nenhum leitor

cadastrado nas bibliotecas

públicas. Havia dúvidas se

eles não retiravam livros por

falta de acesso às bibliote-

cas ou por desinteresse. Os

ônibus comprovam que em

vários bairros o interesse

pela leitura é grande, o que

faltava mesmo era condição

de acesso aos livros.

“Estamos realizando

uma pesquisa no ônibus

que já estava funcionando

em abril, para mapear o pú-

blico que mais retira livros:

se são crianças, jovens ou

adultos. Com o resultado,

poderemos promover ativi-

dades de leitura direciona-

das para os leitores mais

assíduos”, conta Gláucia

Maria Mollo, bibliotecária

responsável pelo projeto.

Segundo ela, cerca de 20

novas inscrições costumam

ser feitas a cada nova visita

aos bairros. “Antes, a maio-

ria dos adultos iam buscar

livros infantis para seus fi-

lhos. Hoje, porém, essas

pessoas vão buscar exem-

plares para elas próprias”,

informa. Os leitores que ti-

verem dúvida sobre o local

em que o ônibus estará es-

tacionado em seu bairro (ver

datas abaixo) podem telefo-

nar para (19) 7801-6169.

BibliotecaBiblioteca móvelmóvel
chega a 40 bairros
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Obs: dia 10 de junho não funciona porque é feriado

 


