
PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 14587 DE 26 DE JANEIRO DE 2004
ALTERA O DECRETO N° 13.385, DE 25 DE JANEIRO DE 2002, QUE DISPÕE SOBRE O

CONSELHO GESTOR DA APA ESTABELECIDO PELA LEI N° 10.850, DE 07 DE
JUNHO DE 2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Campinas, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a necessidade de incentivar a participação da comunidade e da sociedade
civil organizada na implementação e execução do Plano Local de Gestão Territorial da Área
de Proteção Ambiental de Campinas,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a discussão e a ampliação de parcerias entre o
Poder Público e os diversos setores da população, conforme preconizado no Plano Diretor, e
CONSIDERANDO a proposta de alteração da composição do Conselho Gestor da APA,
definida e elaborada pelo próprio CONGEAPA,
DECRETA:

Art. 1° - Ficam alterados os artigos 2° e 3° do Decreto n° 13.835, de 25 de janeiro de 2002,
que passam a vigorar com a seguinte redação:
 ‘‘Art. 2° A representação no Conselho Gestor da APA dar-se-á por meio dos seguintes
grupos: (NR)
I - Primeiro Grupo -- com a participação de representantes do Poder Executivo, de Órgãos
Governamentais, da Câmara Municipal e das universidades; (NR)
II - Segundo Grupo -- com a participação de representantes de organizações da população
residente no território da APA; (NR)
III - Terceiro Grupo -- com a participação de representantes de organizações da sociedade
civil, entidades e associações técnico-científicas. (NR)

Art. 3°...................................................
I - Primeiro Grupo, representado por 1 membro efetivo e 2 suplentes de cada uma das
seguintes entidades: (NR)
a)..................................................
.......................................................
h) duas universidades sediadas no Município de Campinas que ofereçam cursos na área
ambiental, urbanística, agrícola ou tecnológica; (NR)
II - Segundo Grupo, representado por membros das associações de moradores de cada uma
das seguintes unidades administrativas com titularidade e suplência, na forma a seguir
descrita: (NR)
a) área urbana da AR 14 -- dois titulares e quatro suplentes; (NR)
b) área rural da AR 14 -- um titular e dois suplentes; (NR)
c) área urbana do Distrito de Sousas -- dois titulares e quatro suplentes; (NR)
d) área rural do Distrito de Sousas -- um titular e dois suplentes; (NR)
e) área urbana do Distrito de Joaquim Egídio -- um titular e dois suplentes; (NR)
f) área rural do Distrito de Joaquim Egídio -- dois titulares e quatro suplentes; (NR)
III - Terceiro Grupo, representado por um membro titular e dois suplentes das seguintes
entidades: (NR)
a) entidades não governamentais culturais; (NR)
b) duas entidades representativas do setor de comércio, indústria e serviços; (NR)
c) duas entidades de produtores rurais; (NR)
d) duas entidades técnico-profissionais; (NR)
e) duas entidades não governamentais ambientalistas. (NR)
§ 1° Os representantes das unidades descritas nas alíneas a, b, c, d, e e f do Primeiro Grupo
serão indicados pelo Prefeito Municipal, e o representante da Câmara Municipal, pelo seu
Presidente.(NR)
§ 2° Os representantes do Segundo Grupo, das entidades descritas nas alíneas b, c, d e e do Terceiro
Grupo e da alínea h do Primeiro Grupo serão eleitos em assembléias dos seus respectivos
segmentos, nos termos do parágrafo único do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, para as quais
serão convocadas as entidades inscritas na Secretaria Executiva do Conselho 
§ 3° Não havendo o preenchimento das vagas de conselheiro titular nos segmentos do
segundo e terceiro grupo, a Secretaria Executiva convocará assembléia em que poderão ser
preenchidas as vagas remanescentes com qualquer proporção entre os segmentos das
entidades descritas nas alíneas a até f do inciso II deste artigo. (NR)
§ 4° As vagas preenchidas na forma descrita no § 3° voltarão ao segmento originalmente
descrito nos incisos II e III deste artigo, quando da renovação do Conselho. (NR)
§ 5° A suplência das entidades descritas no § 2° será exercida por entidade do mesmo
segmento. (NR)
§ 6°. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela SEPLAMA.(NR)
§ 7° Todas as instituições que compõem o Conselho deverão indicar seus representantes
titulares e suplentes ao Executivo, que os nomeará através de portaria do Prefeito
Municipal.’’ (NR).

Art. 2° A Secretaria Executiva do Conselho deverá abrir inscrições destinadas ao
preenchimento das vagas mencionadas nas alíneas ‘‘h’’ do Primeiro Grupo e ‘‘b, c e d’’ do
Terceiro Grupo, visando o complemento da composição atual do Conselho, até o final do
presente mandato, nos termos do artigo 3° do Decreto n° 13.385, de 25 de janeiro de 2002,
alterado por este decreto.

Art. 3°Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de janeiro de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Prefeito Municipal em exercício

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, conforme os elementos constantes do protocolado administrativo nº
64.828, de 17 de outubro de 2001, em nome de SEPLAMA, e publicado na Coordenadoria
Administrativa de Gabinete e Governo, na data supra.

MARIA ISABEL DA CRUZ
Secretária de Gabinete e Governo em exercício

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

JMR/ DCR-04-02

DECRETO Nº 14588 DE 26 DE JANEIRO DE 2004
PERMITE O USO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE PELA SOCIEDADE

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A -- SANASA CAMPINAS
O Prefeito do Município de Campinas, em exercício, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:

Art. 1° Fica a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
S/A -- SANASA CAMPINAS, autorizada a utilizar área de propriedade Municipal,
localizada em parte da antiga Praça 02, do loteamento Jardim dos Oliveiras 3ª parte,
quarteirão 7.908, confrontando com área da antiga Praça 01, do loteamento Vila Georgina
Continuação, quarteirão 7.908, entre as Ruas Custódio Teixeira, Synira Arruda Valente e
Etore Rossi, destinada à implantação de um reservatório elevado para atender o Condomínio
Multifamiliar -- Vila Georgina, com a seguinte descrição:
‘‘A área destinada ao Reservatório Elevado tem início no Ponto A (ponto situado na presente

área permitida à implantação do Reservatório Elevado, e divisa com área remanescente da
antiga Praça 02, entre as Ruas Custódio Teixeira, Synira A. Valente e Continuação do
Quarteirão 7908); deste ponto caminha em linha curva por uma extensão de 14,54m,
deparando-se com o Ponto B, (ponto situado na presente área destinada ao Reservatório
Elevado, e divisa com área remanescente da antiga Praça 02 entre as Ruas Custódio Teixeira,
Synira A. Valente e Continuação do Quarteirão 7908); deste ponto deflete à direita e caminha
em linha reta por uma extensão de 15,16m, deparando-se com o Ponto C, deste ponto deflete
à direita e caminha em linha reta por uma extensão de 14,54m, deparando-se com o Ponto D
(este dois últimos pontos situados na área permitida ao Reservatório Elevado, e divisa com
área remanescente da antiga Praça 02, entre as Ruas Custódio Teixeira, Synira A. Valente e
Continuação do Quarteirão 7908); deste ponto deflete à direita e caminha em linha reta por
uma extensão de 13,45m, deparando-se com o Ponto A, ponto inicial e final desta descrição,
perfazendo uma área total de 211,12m2.’’

Art. 2° A área descrita no artigo anterior deverá ser utilizada somente pela permissionária,
sendo vedada a locação a terceiros, ou a utilização para fins diversos do estabelecido.

Art. 3° A permissão de uso é dada a título precário e tem caráter gratuito e intransferível.
§ 1°Revogada a permissão, a área será restituída à Prefeitura Municipal, independente de
qualquer providência judicial ou extrajudicial.
§ 2°A revogação da permissão de uso não importará em direito da permissionária a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias introduzidas na área. 

Art. 4° A presente permissão de uso será formalizada mediante termo a ser lavrado pela
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de janeiro de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Prefeito Municipal em exercício

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, conforme os elementos constantes do protocolado administrativo nº
03/10/62222, de 14 de novembro de 2003, em nome de SANASA CAMPINAS, e publicado
na Coordenadoria Administrativa do Gabinete da Prefeita, na data supra.

MARIA ISABEL DA CRUZ
Secretária de Gabinete e Governo em exercício

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

JMR/ DCR-04-04

DECRETO N° 14589 DE 26 DE JANEIRO DE 2004
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE FAIXA DE
SERVIDÃO PARA VIELA SANITÁRIA ADMINISTRATIVA EM ÁREA NECESSÁRIA

PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
O Prefeito do Município de Campinas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de faixa de servidão para
viela sanitária administrativa, por via administrativa ou judicial, a área a seguir descrita e
caracterizada, necessária para execução de rede coletora de esgoto para atendimento da
Escola Estadual Prefeito Antonio da Costa Santos no Jardim Planalto de Viracopos --
Continuação, a saber:
 ‘‘Á área da Faixa de Servidão tem início no Ponto A, com coordenadas N=7455.780,2190 e
E=280.768,5712 (ponto situado no vértice da presente área da faixa a ser instituída, divisa
com área da Praça 1 do Loteamento Jardim Planalto de Viracopos - Continuação, e com área
de propriedade do Sr. João Osvaldo de Oliveira); deste ponto caminha em linha reta por uma
extensão de 97,28m num rumo de 58°28’17’’NW, deparando-se com o Ponto B, com
coordenadas N=7455.831,0893 e E=280.685,6519; deste ponto deflete à esquerda e caminha
em linha reta por uma extensão de 73,48m num rumo de 65°47’01’’NW, deparando-se com
o Ponto C, com coordenadas N=7455.861,2275 e E=280.618,6425, (confrontando nestes
dois últimos alinhamentos com área de propriedade do Sr. João Osvaldo de Oliveira); deste
ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 31,91m num rumo de
85°50’49’’SW, deparando-se com o Ponto D, com coordenadas N=7455.858,9162 e
E=280.586,8114, (ponto situado nas confrontações com área da própria faixa em propriedade
do Sr. João Osvaldo de Oliveira e divisa com a quadra 31 do loteamento Jardim Planalto de
Viracopos); deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de
7,40m num rumo de 70°53’51’’SW, deparando-se com o Ponto E, com coordenadas
N=7455.856,4955 e E=280.579,8218, (confrontando neste alinhamento com área da própria
faixa e com divisa da Rua Wilson Colato, Antiga Rua 15, ocupada por Núcleo Residencial),
deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 3,99m num
rumo de 85°50’49’’NE, deparando-se com o Ponto F, com coordenadas N=7455.853,5942 e
E=280.582,5587; deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão
de 35,28m num rumo de 80°50’49’’NE, deparando-se com o Ponto G, com coordenadas
N=7455.856,1491 e E=280.617,7442; deste ponto deflete à direita e caminha em linha reta
por uma extensão de 71,89m num rumo de 65°47’01’’SE, deparando-se com o Ponto H,
com coordenadas N=7455.826,6603 e E=280.683,3096, (confrontando nestes três últimos
alinhamentos com área da própria faixa); deste ponto deflete à direita e caminha em linha
reta por uma extensão de 96,47m num rumo de 58°28’17’’SE, deparando-se com o Ponto I,
com coordenadas N=7455.776,2119 e E=280.765,5413, (confrontando com área da Praça 1
do Loteamento Jardim Planalto de Viracopos -- Continuação e com área da própria faixa a ser
instituída); deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de
5,02m num rumo de 37°05’39’’NE, deparando com o Ponto A, ponto inicial e final desta
descrição, perfazendo uma área de 1.029,23m2. A área da Faixa de Servidão possuí uma
largura de 5,00m.’’

Art. 2° Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -
SANASA CAMPINAS, a proceder a instituição da faixa de servidão, por via
administrativa ou judicial, na área descrita no artigo 1° deste decreto.

Art. 3° A expropriante poderá invocar caráter de urgência no processo judicial de
desapropriação, para fins do disposto no art. 15, parágrafos 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 3.365,
de 21 de junho de 1941.

Art. 4° As despesas decorrentes da desapropriação e instituição de servidão autorizada por
este decreto correrão por conta de verba própria da SANASA CAMPINAS.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de janeiro de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Prefeito Municipal em exercício

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, conforme os elementos constantes do protocolado administrativo nº
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03/10/61762, de 12 de novembro de 2003, em nome de SANASA CAMPINAS, e publicado
na Coordenadoria Administrativa do Gabinete da Prefeita, na data supra.

MARIA ISABEL DA CRUZ
Secretária de Gabinete e Governo em exercício

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

JMR-DCR-04-05

DECRETO N° 14590 DE 26 DE JANEIRO DE 2004
REGULAMENTA A LEI Nº 11.829, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE ‘‘DISPÕE
SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -- ISSQN’’

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, instituído pela Lei Municipal
nº 11.829 de 19 de dezembro de 2003, fica regulamentado nos termos deste decreto, denominado
‘‘Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RISSQN’’.

Capítulo I - Da Incidência
Art. 2º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação
de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do País.
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3º O imposto de que trata este Regulamento incide ainda sobre os serviços prestados
mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante
autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo
usuário final do serviço.

Art. 3º O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e
membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como
dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito
realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no
exterior.

Capítulo Ii - Da Isenção
Art. 4º São isentos do imposto os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento
fixo, desde que a prestação de serviços seja executada exclusivamente sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, sem auxílio de empregados, não compreendidas as
atividades para cujo exercício exija-se escolaridade de nível superior ou técnico de nível
médio, nas seguintes modalidades:
I - estética e higiene pessoal;
II - construção civil e seus serviços auxiliares;
III - higienização, lavagem e limpeza em geral;
IV - mecânica, funilaria, pintura, borracharia e eletricidade de automóveis;
V - tapeçaria em geral;
VI - segurança e vigilância patrimonial;
VII - preparo e servimento de alimentos e congêneres;
VIII - modelagem, afiação, instalação, montagem e conserto de utensílios, aparelhos,
máquinas e equipamentos;
IX - jardinagem;
X - conserto, restauração, conservação e lustração de bolsas, calçados e congêneres;
XI - alfaiataria e costuras em geral;
XII - datilografia, digitação e congêneres;
XIII - serviço de táxi;
XIV - carregadores do Ceasa - Campinas.
Parágrafo único. O reconhecimento administrativo das isenções previstas neste artigo
independe de requerimento do interessado.

Art. 5º O reconhecimento administrativo da não-incidência do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, relativamente à responsabilidade pelos serviços empregados na construção
civil de habitações populares, assim definidas as constantes do art. 4º, inciso III, da Lei
11.111, de 26 de dezembro de 2001, realizada por intermédio de mutirão comunitário,
condiciona-se a que seja indicada tal circunstância no projeto respectivo, sujeitando-se a obra
ao acompanhamento de todas as fases de execução, desde a análise prévia do projeto até sua
conclusão, observando-se as disposições constantes deste Regulamento.

Art. 6º Para os efeitos do art. 5º deste regulamento, considera-se habitação popular aquela
que atenda cumulativamente as condições constantes do art. 4º, inciso III, da Lei 11.111, de
26 de dezembro de 2001. 

Art. 7º Entende-se por mutirão comunitário, para os fins do disposto no art. 5º, o auxílio
gratuito para a realização de obra de construção civil de habitação popular. 
Parágrafo único. O auxílio gratuito a que se refere este artigo é aquele realizado:
I - por pessoa natural, sem a participação de pessoa jurídica em qualquer etapa da construção;
II - sem nenhuma vinculação contratual ou contra-prestação entre os partícipes. 

Art. 8º Para a obtenção do reconhecimento administrativo da não-incidência de que trata o
art. 5º, sem prejuízo do atendimento das demais formalidades previstas na legislação, o
proprietário do imóvel deverá:
I - quando da solicitação de aprovação da planta:
a) declarar que a obra será realizada por intermédio de mutirão comunitário e que atenderá as
condições previstas no art. 4º, inciso III, da Lei 11.111, de 26 de Dezembro de 2001;
b) preencher documento específico contendo no mínimo as seguintes informações:
1. nome e endereço completos, número do documento de identidade e do CPF dos partícipes
do mutirão;
2. as atividades a serem executadas pelos partícipes;
3. período em que a obra será realizada; 
II -- quando do requerimento do Certificado de Conclusão de Obra:
a) protocolizar, junto ao Protocolo Geral, o pedido de reconhecimento administrativo da não
incidência, instruído com os seguintes documentos:
1. cópia da cédula de identidade e do CPF do proprietário do imóvel;
2. cópia do registro da matrícula do imóvel, comprovando a sua propriedade;
3. documento subscrito pelos partícipes, com firma reconhecida, declarando que auxiliaram
na construção da obra, sob o regime de mutirão comunitário, sem possuírem nenhum tipo de
vínculo contratual entre os partícipes e sem receberem qualquer contra-prestação. 
Parágrafo único. Em qualquer momento o órgão competente do Departamento de Receitas
Mobiliárias ou da Secretaria Municipal de Obras e Projetos poderá solicitar documentos ou
comparecimento dos partícipes ou determinar outras providências, visando a retificação ou
ratificação dos dados apresentados pelo proprietário do imóvel.

Art. 9º O pedido de reconhecimento de não incidência do ISSQN sobre os serviços
empregados na construção civil realizada sob o regime de mutirão comunitário enquadra-se
como procedimento administrativo tributário, observando-se as formalidades previstas na Lei
11.109, de 26 de Dezembro de 2001, sem prejuízo das demais exigências da legislação. 
Parágrafo único. A decisão que reconhecer a não-incidência somente será proferida após:
I -- o departamento competente da Secretaria Municipal de Obras e Projetos proferir despacho
declarando que foi realizado o acompanhamento de todas as fases da construção e que a
mesma foi realizada sob o regime de mutirão comunitário;
II -- o setor competente do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de
Finanças proferir despacho declarando que o imóvel se enquadra nas condições previstas no

art. 4º, inciso III, da Lei 11.111, de 26 de Dezembro de 2001.

Art. 10. Ato normativo da Administração Tributária ou da Secretaria Municipal de Obras e
Projetos, isolada ou conjuntamente, poderá instituir modelos de formulários relativos aos
requisitos a serem atendidos para o reconhecimento da não-incidência prevista no art. 5º. 

Art. 11. O Certificado de Conclusão de Obra somente será expedido após ser proferido o
despacho de reconhecimento da não-incidência pelo Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 12. Quando a isenção ou o benefício fiscal depender de regulamentação ou de requisito a
ser preenchido e não sendo satisfeitas estas condições, considera-se devido o imposto a partir
do momento em que tenha ocorrido o fato gerador.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto devido, conforme previsto no caput deste
artigo, far-se-á com multa, correção monetária e demais acréscimos legais, que serão devidos
a partir do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido recolhido, caso a prestação
do serviço não fosse efetuada com o benefício fiscal, observadas, quanto ao termo inicial de
incidência, as respectivas normas reguladoras.

Capítulo III - Do Fato Gerador
Seção I - Do Momento da Prestação do Serviço

Art. 13. O fato gerador do imposto ocorre no momento da prestação do serviço, sendo
irrelevantes para sua caracterização:
I - a denominação dada ao serviço prestado;
II - a natureza jurídica da operação de prestação do serviço;
III - a validade jurídica do ato praticado;
IV - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Parágrafo único. Quando os serviços referidos no item 12 e subitens, da lista anexa, forem
prestados mediante a venda de bilhetes, entradas ou ingressos de qualquer tipo, presume-se, para
todos os efeitos legais, ocorrido o fato imponível no momento de sua chancela na repartição pública.
Art. 14. Entende-se por chancela o visto, carimbo ou outros procedimentos do Fisco visando
estabelecer os elementos necessários à determinação da ocorrência do fato gerador.

Art. 15. Os mecanismos de chancela poderão ser efetuados individualmente por prestador de
serviço, por natureza de serviço, agrupamento ou qualquer outro critério a ser estabelecido
pela Administração Tributária.

Art. 16. Ato normativo do Departamento de Receitas Mobiliárias definirá os elementos e
documentos que deverão ser colocados à disposição para efetivação da chancela.
Parágrafo único. Não ocorrendo a chancela, prevalece a ocorrência do fato gerador no
momento da prestação do serviço, devendo ser observadas as demais disposições pertinentes
deste Regulamento.

Seção II - Do Local da Prestação do Serviço
Art. 17. Considera-se prestado o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País no momento em que o mesmo é tomado ou intermediado
neste Município.

Art.18. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local de domicílio do prestador, exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I a XX deste artigo, quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 2º deste
Regulamento;
II - da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços
descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.19 da lista
anexa;
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação
e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos
no suitem 7.09 da lista anexa;
VII - da execbução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.10 da lista anexa;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos
e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem
11.01 da lista anexa;
XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos
serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13 da lista anexa;
XVII - neste Município, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde
ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e
administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso
dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido
o fato gerador e devido o imposto neste Município caso haja extensão de ferrovia, rodovia,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação,
arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se
ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município pela extensão de rodovia
explorada.
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador
nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem
20.01 da lista anexa.

Capítulo IV - Do Estabelecimento
Art. 19. Considera-se estabelecimento prestador o local, edificado ou não, mesmo que
pertencente a terceiros, onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de
modo permanente ou temporário, no todo ou em parte, e que configure unidade econômica ou
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência,
posto de atendimento, posto de coleta, sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
Parágrafo único. Pode ser identificada a existência de unidade econômica ou profissional,
entre outros, pelos seguintes elementos, isolados ou conjuntamente:
I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à
execução dos serviços;
II - estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrição nos órgãos previdenciários;
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de atividade
de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em impressos,
formulários, correspondência, contrato de locação do imóvel, contas de telefone, de energia
elétrica, água, gás, propaganda e publicidade, em nome do prestador, seu representante ou
preposto;
VI - local da realização de eventos que configurem fato gerador do imposto, quando for o
caso.
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Art. 20. Considera-se estabelecimento tomador o local em que a pessoa natural ou jurídica
usufrui os serviços tomados ou intermediados neste Município, independentemente do local
onde tenha sido contratado o serviço ou efetuado o seu pagamento.

Art. 21. Para efeito de cumprimento da obrigação tributária, principal e acessória, entende-se
autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, salvo disposição de lei em contrário.

Capítulo V - Da Sujeição Passiva
Seção I - Do Contribuinte

Art. 22. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa natural ou jurídica que realize operações
de prestação de serviços, diretamente ou através de terceiros, independente da existência de
estabelecimento.

Seção II - Do Responsável
Art. 23. São responsáveis pelo crédito tributário decorrente do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, estando obrigados ao seu pagamento:
I - o tomador ou intermediário, ainda que imune ou isento, de serviço proveniente do exterior
do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II - as pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, tomadoras ou intermediárias dos
serviços descritos nos subitens 3.02, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17,
7.18, 7.19, 11.02, 11.04, 17.05, 17.08 e 17.10 da lista anexa;
§ 1º Sem prejuízo do disposto nos incisos I e II do caput, também são responsáveis:
I - as companhias de aviação, pelo imposto incidente sobre a prestação de serviços descritos
no item 1 (um) e subitens, nos subitens 14.01, 14.02 e 14.03 da lista anexa;
II- as operadoras de turismo, pelo imposto incidente sobre os serviços dos quais resultem
remunerações ou comissões por elas pagas a seus agentes, corretores ou intermediários
estabelecidos no Município, pelas vendas de passagens avulsas, programas de turismo,
passeios, excursões e congêneres;
III - as instituições financeiras:
a) pelo imposto incidente sobre os serviços contratados junto a terceiros, descritos no item 1
(um) e subitens, no item 17 e subitens e no subitem 26.01;
b) em cujo estabelecimento, sede, dependências ou local sob sua responsabilidade, haja
prestação de serviços constantes no item 10 e subitens, nos subitens 15.01 e 15.03 da lista
anexa, pelo imposto incidente nessas operações;
IV - as sociedades seguradoras, pelo imposto incidente sobre os serviços:
a) dos quais resultem remunerações ou comissões por elas pagas a seus agentes, corretores ou
intermediários, pelos agenciamentos, corretagens ou intermediações de seguro;
b) de conserto e restauração de bens sinistrados por elas segurados;
c) de regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, de inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros e de prevenção e gerência de riscos seguráveis;
V - a Caixa Econômica Federal e o Banco Nossa Caixa, pelo imposto incidente sobre os
serviços previstos nos subitens 15.10 e 19.01 da lista anexa, dos quais resultem remunerações
ou comissões por eles pagos à Rede de Casas Lotéricas e de Venda de Bilhetes, e pelo
imposto incidente sobre a prestação de serviços descritos no item 1 (um) e subitens e no
subitem 26.01 da lista anexa;
VI - as agências de publicidade e propaganda, pelo imposto incidente sobre os serviços
previstos no item 13 e subitens e no subitem 23.01 da lista anexa;
VII - os órgãos da administração pública direta da União e dos Estados, bem como suas
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
por eles controladas direta ou indiretamente, pelo imposto incidente sobre a prestação de
serviços descritos nos itens 1 (um) e subitens, 2 (dois) e subitem, 4 (quatro) e subitens, nos
subitens 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 14.06, 16.01, no item 17 e subitens, no item 20 e
subitens, nos subitens 23.01 e 26.01 da lista anexa.
VIII - os shopping centers, pelo imposto incidente sobre a prestação de serviços descritos no
item 1 (um) e subitens, nos subitens 7.13, 14.01, 14.02, no item 17 e subitens e no subitem
23.01 da lista anexa;
IX - as empresas concessionárias, subconcessionárias e permissionárias de serviços públicos,
pelo imposto incidente sobre a prestação de serviços descritos nos itens 1 (um) e subitens, 2
(dois) e subitem, 4 (quatro) e subitens, nos subitens 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 14.06,
16.01, no item 17 e subitens, nos subitens 23.01, 26.01 e 31.01 da lista anexa e sobre os
serviços a elas prestados por terceiros, por elas contratados, para o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a
implementação de projetos associados, exceto quando prestados por outra empresa
concessionária, subconcessionária ou permissionária;
X - os hospitais, pelo imposto incidente sobre a prestação de serviços descritos nos itens 1
(um) e subitens, 4 (quatro) e subitens, nos subitens 7.13, 14.01, 14.02, 14.10, no item 17 e
subitens e no subitem 23.01 da lista anexa;
XI - as indústrias, que possuam área consolidada de terreno superior a 1.000m2 (mil metros
quadrados) e/ou área construída superior a 1.000m2 (mil metros quadrados), pelo imposto
incidente sobre os serviços constantes nos itens 1 (um) e subitens, 2 (dois) e subitem, 4
(quatro) e subitens, nos subitens 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 14.06, 16.01, no item 17 e
subitens, nos subitens 18.01, 23.01, 26.01, 31.01 e 33.01 da lista anexa;
XII - os estabelecimentos comerciais, que possuam área consolidada de terreno superior a
1.000m2 (mil metros quadrados) e/ou área construída superior a 1.000m2 (mil metros
quadrados), pelo imposto incidente sobre os serviços constantes nos itens 1 (um) e subitens, 4
(quatro) e subitens, nos subitens 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 14.06, 16.01, no item 17 e
subitens, nos subitens 18.01, 23.01, 26.01 e 33.01 da lista anexa;
XIII - o proprietário, o locador ou o cedente de locais, dependências ou espaço em bem
imóvel, ainda que pertencentes ou compromissados a pessoa jurídica imune ou isenta, clube,
associação desportiva, recreativa, cultural e demais entidades congêneres, utilizados para
realização dos serviços constantes nos subitens 12.01, 12.03, 12.05, 12.07, 12.08, 12.11,
12.12, 12.14, 12.16, 17.11 e 17.24 da lista anexa;
XIV - As pessoas jurídicas enquadradas nos subitens 4.22 e 4.23, pelo imposto incidente
sobre os serviços dos quais resultem remunerações por elas pagas aos prestadores dos
serviços previstos no item 4 (quatro) e subitens;
XV - o proprietário do imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, desde que sejam pessoas
naturais, em relação aos serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista anexa.
§ 2º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados à apuração e ao recolhimento
integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido
efetuada sua retenção na fonte.
§ 3º A responsabilidade das pessoas a que se refere este artigo prefere a do contribuinte, o
qual responde, supletivamente àquelas, pelo cumprimento integral da respectiva obrigação,
inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
§ 4º A Administração Municipal, direta e indireta, fica responsável pela retenção na fonte do
imposto incidente sobre os serviços tomados junto a terceiros.
§ 5º O responsável deverá exigir que a nota fiscal de serviços contenha indicação da base de
cálculo, alíquota aplicada e o valor do imposto devido, sem prejuízo das demais formalidades
estabelecidas neste Regulamento.
§ 6º Aos responsáveis a que se refere este artigo é permitida a retenção na fonte relativa ao
imposto incidente sobre a prestação de serviços pela qual são responsáveis.
§ 7º A responsabilidade prevista no inciso XIII, do §1º, deste artigo não se aplica à
Administração Pública Municipal, direta e indireta, que deverá atender o disposto no § 2º do
art. 63.

Art 24. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta, são
responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN incidente sobre a prestação de
serviços tomados, previstos na lista anexa.
§ 1º Fica dispensada a retenção nas situações previstas no art. 26 ou se verificado que o valor
do imposto devido seja inferior a 10 UFICs, por prestação de serviço. 
§ 2º O responsável deverá observar a disposição do § 5º do art. 23. 

Art. 25. São responsáveis pelo crédito tributário, solidariamente com o contribuinte:

I - a pessoa natural ou jurídica que se utilizar de serviços de empresa ou profissional autônomo,
exceto as pessoas e os respectivos serviços previstos no art. 23, quando dele não exigir: 
a) emissão de nota fiscal, nos casos em que o prestador de serviço esteja obrigado a emiti-la
por disposição da legislação;
b) nos demais casos, comprovação da regularidade da inscrição no cadastro mobiliário do
Município; 
II - a pessoa natural ou jurídica que tenha interesse comum na situação que tenha dado
origem à obrigação principal;
III - todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto.

Parágrafo único. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento
integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido
efetuada sua retenção na fonte.

Art. 26. Os responsáveis a que se referem os artigos 23 e 25 estão desobrigados do
pagamento do imposto e os responsáveis do art. 24 estão desobrigados da retenção e
recolhimento quando:
I - a prestação do serviço se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte,
como profissional autônomo ou sociedade de profissionais, inscrito no cadastro mobiliário do
Município;
II - o prestador do serviço estiver amparado por isenção de caráter geral ou específico
concedida por este Município, relativamente ao serviço contratado;
III - o prestador de serviço detiver reconhecimento de imunidade por este Município e para o
serviço contratado.
Parágrafo único. A dispensa a que se refere este artigo fica condicionada à observação do
cumprimento de todas as obrigações acessórias, pelo prestador de serviços, previstas nos
incisos I e II do § 4º do art. 92, e da comprovação da regularidade da inscrição do profissional
autônomo ou da sociedade de profissionais no cadastro mobiliário do Município.

Capítulo VI - Do Cadastro Mobiliário
Seção I - Disposições Preliminares

Art. 27. Inscrever-se-ão no cadastro mobiliário, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
constituição da pessoa jurídica, ou ainda, do início das atividades da pessoa natural,
observado o disposto no § 1º deste artigo:
I -- os contribuintes do ISSQN ou qualquer pessoa, ainda que imune ou isenta, que preste
serviços relacionados na lista anexa;
II -- os responsáveis indicados no art. 23;
III -- as entidades da administração pública municipal indireta.
§ 1º Poderão efetuar a inscrição simplificada no cadastro mobiliário do Município, de acordo
com a forma e as exigências estabelecidas em ato normativo do Departamento de Receitas
Mobiliárias:
I -- os responsáveis indicados nos incisos I e II do caput do art. 23;
II -- os responsáveis indicados no inciso XIII do § 1º do art. 23, se pessoa natural;
III -- os responsáveis indicados no inciso XV do § 1º do art. 23;
IV -- os contribuintes isentos. 
§ 2º Os responsáveis obrigados à inscrição deverão efetuá-la no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da publicação deste Decreto ou da data do primeiro serviço tomado no qual
haja responsabilidade pelo pagamento do imposto nos termos do art. 23.
§ 3º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte ou responsável é considerado autônomo
para efeito de inscrição no cadastro mobiliário, para manutenção de livros e documentos
fiscais e para pagamento do imposto. 
§ 4º A inscrição no cadastro mobiliário será concedida mediante requerimento do interessado
dirigido à repartição fiscal competente, ou de ofício, a juízo da autoridade tributária, nos
casos de omissão do contribuinte ou responsável.
§ 5º O contribuinte que se enquadrar também na condição de responsável fica desobrigado da
inscrição prevista no inciso II do caput e dos incisos I a III do § 1º deste artigo.

Art. 28. Para efeitos do art. 27, considera-se início de atividade:
I -- para a pessoa jurídica:
a) a data determinada por disposição legal;
b) a data prevista no contrato social ou, na omissão, a data da assinatura do contrato;
II -- para a pessoa natural, a data por esta declarada.
§ 1º Constatada pela Administração Tributária a prestação de serviços em data anterior à data
do início de atividade, esta prevalecerá para fins cadastrais.

Art. 29. A inscrição, o encerramento ou a alteração dos dados cadastrais será solicitada por
meio do Documento de Informação Cadastral -- DIC, conforme modelo a ser estabelecido
pelo Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 30. O Documento de Informação Cadastral deverá ser exibido:
I - por solicitação da autoridade fiscal;
II - no trato de interesses junto a órgãos e entidades da Administração da Prefeitura
Municipal de Campinas.
Parágrafo único. O número de inscrição no cadastro mobiliário deverá obrigatoriamente
constar nos contratos, convênios, ajustes ou em qualquer documento emitido ou firmado com
terceiros para prestação de serviço.

Art. 31. Qualquer alteração nas informações cadastrais do contribuinte ou responsável deverá
ser comunicada à Administração Tributária no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua
ocorrência.
§ 1º Tratando-se de mudança de endereço, a comunicação deverá ocorrer antes do início das
atividades no novo endereço.
§ 2º Na hipótese de fusão, incorporação ou transformação de pessoa jurídica, as partes
interessadas deverão requerer, concomitantemente, a correspondente alteração.
§ 3º Para fins de alterações cadastrais, deverão ser apresentados à repartição fiscal os
documentos definidos em ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas
Mobiliárias.

Art. 32. O contribuinte ou responsável deverá proceder a sua codificação de atividade
econômica, indicando o código pertinente no Documento de Informação Cadastral-DIC,
sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações:
I - abertura de inscrição;
II - alteração na atividade econômica.

Art. 33. Observar-se-á, para fins de cadastramento, o Código de Atividade Econômica
constante em ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 34. Os dados cadastrais são de exclusiva responsabilidade do declarante, quando por
este informado, e a inscrição não implica reconhecimento da existência legal da pessoa
jurídica ou da eventual habilitação profissional exigida pelos órgãos reguladores. 

Art. 35. A inscrição será concedida por prazo certo ou indeterminado, sem prejuízo da
nulidade de seus efeitos, da instauração de procedimento penal e do cancelamento de ofício
da inscrição, quando ocorrer comprovação de fraude, dolo, má-fé ou quando as informações
cadastrais forem falsas.

Art. 36. Uma vez verificado o não cumprimento dos artigos 27, 31 ou 43, o Departamento de
Receitas Mobiliárias deverá promover ‘‘ex-officio’’ a inscrição, com dados suficientes para
individualização do contribuinte ou responsável, e a alteração, o encerramento ou o
cancelamento, com base nas informações disponíveis, acompanhada de intimação para a
regularização cadastral, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação tributária.

Art. 37. O diretor da unidade departamental responsável pela administração do imposto é o
agente competente para autorizar inscrição, mesmo que não for obrigatória, dispensar a
inscrição, determinar a inscrição de pessoa ou estabelecimento não previsto no art. 27, bem
como, determinar outras formas e meios de efetuar a inscrição, alteração ou encerramento, no
cadastro mobiliário, facultando-se-lhe delegar tal competência, no todo ou em parte.

Art. 38. A Administração Tributária, antes de conceder a inscrição poderá:
a) exigir o preenchimento de requisitos específicos, segundo a categoria, grupo ou setor de
atividade em que se enquadrar o contribuinte ou responsável;
b) exigir a apresentação de qualquer outro documento ou declaração, ou a prestação, por
escrito, de informações julgadas necessárias à apreciação do pedido;
c) dispensar a apresentação de documentos.

Art. 39. Para fins de inscrição, alteração, renovação e encerramento de inscrição, deverão ser
observados os documentos, as exigências e os procedimentos definidos em ato normativo do
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias.

Seção II - Da Comprovação da Inscrição
Art. 40. Autorizada a inscrição, a repartição de cadastro fornecerá ao contribuinte ou
responsável o documento de inscrição com o número correspondente.

8 Terça-feira, 27 de janeiro de 2004



§ 1º O número de inscrição cadastral deverá constar em todos os documentos fiscais que o
contribuinte ou responsável esteja ou venha a ser obrigado a emitir.
§ 2º O contribuinte ou responsável deverá informar o número da inscrição em todos os
documentos, declarações e informações prestadas ou solicitadas pela Administração
Tributária. 
§ 3º O contribuinte ou responsável poderá requerer que lhe seja fornecida segunda via do
documento de inscrição cadastral, recolhendo o preço público eventualmente devido.

Art. 41. O documento de inscrição é intransferível e será renovado quando venha a perder
sua validade ou ocorrerem modificações em seus dados.

Seção III - Da Renovação da Inscrição
Art. 42. Ato normativo do Departamento de Receitas Mobiliárias poderá determinar o
recadastramento dos contribuintes ou responsáveis inscritos no cadastro mobiliário e ou a
renovação de sua inscrição. 
Parágrafo único. O contribuinte ou o responsável que não renovar sua inscrição ou não se
recadastrar no prazo determinado será considerado não-inscrito.

Seção IV - Do Encerramento da Inscrição
Art. 43. Quando do término de suas atividades, o contribuinte ou o responsável ficará
obrigado a requerer, no prazo de 30 dias, o encerramento de sua inscrição.
§ 1º O pedido de encerramento de inscrição será assinado pelo contribuinte ou responsável e
instruído com os documentos definidos em ato normativo do Diretor do Departamento de
Receitas Mobiliárias.
§ 2º Para efeito deste artigo, considera-se término da atividade:
I - Para profissional autônomo:
a) a data declarada pelo contribuinte no pedido de encerramento da inscrição, quando este for
requerido dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo;
b) a data da protocolização do pedido de encerramento de inscrição, quando este for
requerido fora do prazo estabelecido no caput deste artigo.
II -- Para a pessoa jurídica:
a) a data de assinatura do distrato, se comunicado no prazo estabelecido no caput deste artigo;
b) a data do registro do distrato, se comunicado fora do prazo estabelecido no caput deste artigo.
§ 3º A fiscalização poderá considerar como data de encerramento da inscrição a da última
prestação de serviço se posterior às previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior.
§ 4º Mediante comprovação plena, a critério da Administração Tributária, poderá ser
concedido o encerramento de inscrição na data da prova apresentada pelo interessado.
§ 5º O pedido de encerramento de inscrição de filial, agência, sucursal ou outro
estabelecimento dependente, será instruído com os documentos e livros de cada
estabelecimento, facultado à autoridade tributária o exame dos registros e documentos do
estabelecimento principal.

Art. 44. O encerramento de inscrição do contribuinte ou responsável condiciona-se ao
lançamento dos eventuais débitos apurados.
 
Art. 45. Encerrada a inscrição, será entregue o documento de encerramento.

Seção V - Da Suspensão e do Cancelamento da Inscrição
Art. 46. Mediante ato do Departamento de Receitas Mobiliárias, a inscrição poderá ser:
I - suspensa, quando o contribuinte ou responsável:
a) após, notificado por duas vezes consecutivas, deixar de exibir livros, documentos ou
declarações que se relacionem com a apuração e o pagamento do imposto;
b) não for localizado no endereço para o qual foi concedida a inscrição;
c) desacatar a autoridade fiscal ou embaraçar a ação fiscal;
II - cancelada, quando o contribuinte ou responsável:
a) reincidir em infração que enseje suspensão;
b) prestar informações cadastrais falsas ou inexatas;
c) deixar de se recadastrar, conforme determinado pela autoridade competente.
§ 1º A suspensão cessa com o atendimento pleno das exigências feitas pelo Fisco.
§ 2º A suspensão e o cancelamento serão precedidos de procedimento regular, formado com
os documentos necessários à instrução do processo.
§ 3º O contribuinte ou responsável cuja inscrição tiver sido cancelada fica obrigado a
regularizar as eventuais obrigações pendentes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
§ 4º O contribuinte ou responsável cuja inscrição tiver sido cancelada poderá requerer nova
inscrição, a ser autorizada a critério da Administração Tributária.

Art. 47. Suspensa ou cancelada a inscrição, o Departamento de Receitas Mobiliárias: 
I -- promoverá a publicação de edital no Diário Oficial do Município de Campinas;
II -- não autorizará a impressão de novos documentos fiscais.

Seção VI - Disposições Gerais
Art. 48. Os formulários, fichas, declarações, modelos e quaisquer outros meios de controle
previstos neste Regulamento poderão ter a forma, meio, modalidade de apresentação e
validade modificados, a qualquer tempo, por ato normativo do Departamento de Receitas
Mobiliárias.

Capítulo VII - Das Obrigações Tributárias
Seção I - Da Obrigação Principal
Subseção I - Da Base de Cálculo

Art. 49. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for devido em virtude da
prestação do serviço, incluídas todas as importâncias, despesas acessórias, juros, acréscimos,
bonificações ou outras vantagens financeiras, remuneradas em dinheiro, bens, serviços ou
direitos, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza,
excluídos os descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos, sem prejuízo do
disposto nesta seção.
§ 2º O valor mínimo da prestação de serviços poderá ser fixado em pauta expedida pela
Secretaria Municipal de Finanças, sujeita a modificações a qualquer tempo.
§ 3º Na prestação do serviço a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, a base de cálculo
será a parcela da receita obtida pela arrecadação de pedágio em toda a concessão da rodovia,
multiplicada por um fator obtido pela divisão do trecho situado neste Município pela
extensão total da concessão. 
§ 4º Na prestação de serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, a base de cálculo
será a parcela do valor total do respectivo serviço, multiplicada por um fator obtido pela
divisão do trecho situado neste Município pela extensão total da ferrovia, rodovia, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza, ou por um fator obtido pela divisão do número de
postes existentes em Campinas pelo número total de postes da concessão. 
§ 5º Quando o serviço for remunerado em moeda estrangeira, a base de cálculo será obtida
pela sua conversão em moeda nacional no último dia útil do mês da ocorrência do fato
gerador.
§ 6º Havendo discordância em relação ao preço fixado em pauta, caberá ao prestador do
serviço comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de
cálculo.
§ 7º Nas hipóteses de reajustamentos ou atualização do preço do serviço ou de prestação de
contas com atraso, a retenção terá por base o valor reajustado ou atualizado.

Art. 50. Na falta do preço a que se refere o art. 49, a base de cálculo é o valor corrente de
serviço similar.

Art. 51. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se
eventuais destaques mera indicação para fins de controle.

Art. 52. Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza
previstos nos subitens 7.02 e 7.05, da lista de serviços anexa a este Regulamento:
I -- o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços e incorporados na obra;
II -- o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, quando houver comprovação do
recolhimento.
§ 1º Sem prejuízo das demais formalidades previstas neste Regulamento, as exclusões da
base de cálculo de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo somente serão aceitas:
I - relativamente ao inciso I, quando houver comprovação dos materiais fornecidos mediante
apresentação da 1ª via da documentação fiscal, com identificação da obra onde foram
aplicados;

II - relativamente ao inciso II, quando, além da 1ª via da documentação fiscal, com
identificação da obra, houver comprovação do pagamento do imposto, mediante apresentação
dos documentos de recolhimento.
§ 2º Incluem-se na base de cálculo, ainda que os serviços mencionados neste artigo sejam
executados por administração, os valores recebidos para pagamento de salários dos
empregados da obra, contratados pelo prestador de serviços, bem como os destinados ao
pagamento dos respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive para pagamento
de obrigações legais do prestador, mesmo que tais recebimentos sejam feitos a título de
reembolso ou provisão, sem qualquer vantagem financeira para este.
§ 3º Para os efeitos do inciso II do caput deste artigo considera-se:
I - prestado em regime de subcontratação ou subempreitada, o serviço total ou parcialmente
executado por pessoa jurídica distinta daquela com quem foi ajustada sua prestação;
II - subcontratante ou empreiteiro, a pessoa jurídica obrigada à prestação dos serviços a que
se refere o inciso anterior, em decorrência de ajuste com seu usuário;
III - subcontratado, a pessoa que executa os serviços de que trata o inciso I, em decorrência
de ajuste com o subcontratante.

Art. 53. A base de cálculo do imposto sobre serviços de diversões, lazer, entretenimento e
congêneres é o preço do ingresso, entrada, admissão ou participação, cobrado do usuário,
considerando-se:
I -- o valor cobrado pelo bilhete de ingresso em qualquer recinto;
II -- o valor cobrado da consumação mínima, couvert, cobertura musical e contra-dança, bem
como de reserva, aluguel ou venda de mesas e lugares em clubes ou outros estabelecimentos
similares;
III -- o valor cobrado pela utilização de aparelhos e apetrechos, eletrônicos ou não, mecânicos ou não;
IV -- o valor cobrado pela prestação de serviço independentemente da denominação.
§ 1º Não havendo cobrança, a base de cálculo será o preço fixado no contrato da promoção
do serviço.
§ 2º Qualquer cortesia não será abatida da base de cálculo prevista neste artigo.
§ 3º No subitem 12.13 da lista anexa, considera-se como preço do serviço o valor cobrado
pela produção.

Subseção II - Do Arbitramento
Art. 54. O valor da prestação de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis,
poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal na ocorrência de pelo menos uma das seguintes
hipóteses:
I - não possuir ou não colocar à disposição da autoridade fiscal os elementos necessários à
comprovação do preço, incluídos os casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou
documentos fiscais;
II - serem omissos ou, pela inobservância de formalidades intrínsecas ou extrínsecas, não
merecerem fé os livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo;
III - fundada suspeita de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções ou que,
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses
evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados por
quaisquer meios diretos ou indiretos;
IV - fundada suspeita de que os valores lançados nos documentos fiscais não reflitam o preço
real da prestação dos serviços;
V - declaração nos documentos fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente
dos serviços prestados;
VI - não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos
pela fiscalização ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé;
VII - serviços prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia.
Parágrafo único. O lançamento decorrente de arbitramento será realizado mediante
procedimento administrativo, e prevalecerá até que, através de avaliação contraditória, venha
a ser modificado em razão de decisão processual.

Subseção III - Da Alíquota
Art. 55. As alíquotas do imposto sobre serviços especificados na lista anexa, são:
I - 3,5 % (três e meio por cento) para os contribuintes enquadrados no subitem 4.03 da lista
anexa, de estabelecimentos hospitalares, clínicas, prontos-socorros e congêneres, desde que
sejam credenciados pelo SUS ou sejam declarados órgãos de utilidade municipal, ou ambos;
II - 3,5 % (três e meio por cento) para estabelecimentos de ensino enquadrados no subitem
8.01 da lista anexa, exclusivamente para as receitas provenientes da educação infantil e do
ensino fundamental, conforme disposto nos artigos 29 e 32 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação);
III - 3,5 % (três e meio por cento) para os serviços enquadrados no item 16 e subitem da lista
anexa;
IV - 5 % (cinco por cento) para os demais serviços constantes na lista anexa. 
§ 1º A pessoa jurídica que exercer atividades enquadradas em mais de um item da lista anexa
calculará o imposto pela alíquota correspondente a cada atividade exercida.
§ 2º Quando não atendido o disposto no parágrafo anterior, a alíquota aplicável será a maior.
Art. 56. Adotar-se-á ‘‘regime especial de recolhimento’’ do imposto quando a prestação de
serviço ocorrer sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, devendo o valor ser
fixo e anual, não compreendida a importância paga a título de remuneração do trabalho
profissional do próprio prestador de serviços, na seguinte conformidade:
§ 1º Para o profissional autônomo, o valor do imposto será:
I - Atividade para a qual se exija escolaridade de nível superior:
a) nos 3 (três) primeiros anos, contados da data do registro da habilitação profissional no
órgão correspondente: 285 (duzentas e oitenta e cinco) Unidades Fiscais do Município de
Campinas -- UFIC;
b) com mais de 3 (três) anos, contados da data do registro da habilitação profissional no
órgão correspondente: 570 (quinhentos e setenta) Unidades Fiscais do Município de
Campinas - UFIC.
II - Atividade para a qual não se exija escolaridade de nível superior:
a) nos 3 (três) primeiros anos de exercício na profissão, contados da data da inscrição na
Prefeitura: 115 (cento e quinze) Unidades Fiscais do Município de Campinas -- UFIC;
b) com mais de 3 (três) anos de exercício na profissão, contados da data da abertura da sua
primeira inscrição na Prefeitura: 230 (duzentas e trinta) Unidades Fiscais do Município de
Campinas - UFIC.
§ 2º Para as sociedades de profissionais enquadradas nos subitens 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.14, 17.16, 17.19, 17.20,
27.01 da lista de serviços anexa, o valor do imposto será fixo e anual, calculado mediante a
multiplicação da importância anual prevista nos incisos I ou II deste parágrafo pelo número
de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável:
I - 575 (quinhentos e setenta e cinco) UFIC, no caso de sociedade com até 10 (dez)
profissionais habilitados, sócios, empregados ou não;
II - 1.150 ( um mil cento e cinqüenta) UFIC, no caso de sociedade com mais de 10 (dez)
profissionais habilitados, sócios, empregados ou não.
§3º Para efeitos deste artigo, considera-se prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal aquela em que todas as etapas de elaboração e execução de seu objeto sejam
efetuadas diretamente pelo contribuinte
§ 4º O contribuinte considerado profissional autônomo é a pessoa natural que fornecer o
próprio trabalho, nos termos do disposto no § 3º, com o auxílio de, no máximo, cinco
pessoas, empregados ou profissionais autônomos, desde que esse auxílio não represente
participação no exercício da sua atividade precípua.
§ 5º O disposto no § 2º somente se aplica à sociedade uniprofissional, cujos sócios, pessoas
naturais, forneçam o próprio trabalho, nos termos do disposto no § 3º, com o auxílio de, no
máximo, cinco pessoas, empregados ou profissionais autônomos, desde que esse auxílio não
represente participação no exercício da atividade precípua da sociedade.
§ 6º O pagamento do imposto lançado de ofício deve ser efetuado na forma e prazos que
dispuser este Regulamento.

Subseção IV - Do Lançamento do Imposto
Art. 57. O lançamento do imposto se fará:
I - por homologação, mediante recolhimento pelo contribuinte ou responsável do imposto
correspondente às prestações de serviços tributadas em cada mês, independente de qualquer
aviso, notificação ou prévio exame da Administração Tributária;
II - de ofício, por iniciativa da administração, para:
a) os contribuintes previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 56; 
b) os casos a serem estabelecidos em ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas
Mobiliárias. 
§ 1º O imposto devido na forma do art. 56 e correspondente ao exercício em que ocorrer a
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abertura, bem como a exercícios anteriores a esta, deve ser recolhido pelo contribuinte, no ato
da inscrição no cadastro, em tantos duodécimos da alíquota anual quantos forem os meses de
atividade no ano da inscrição, ou ainda, referente aos exercícios anteriores, considerando-se
mês a fração ainda que de 1 (um) dia.
§ 2º Sujeitam-se ao regime de lançamento do imposto por homologação, as sociedades não
personificadas e o profissional autônomo ou sociedade de profissionais que não se
enquadrem na tributação prevista no art. 56. 

Art. 58. O lançamento do imposto devido pelos contribuintes a que se refere a alínea ‘‘a’’ do
inciso II do art. 57 é anual. 
Parágrafo único. O valor a que se refere este artigo será convertido em moeda nacional, na
data do pagamento do imposto, pelo valor da UFIC do mês correspondente.

Art. 59. O sujeito passivo enquadrado no lançamento por homologação fará o recolhimento
do imposto conforme os seguintes regimes:
I - regime de apuração mensal;
II - regime de estimativa.

Subseção V - Do Regime de Apuração Mensal
Art. 60. O contribuinte enquadrado no regime de apuração mensal, no último dia de cada
mês, em relação às prestações de serviços realizadas no mês, apurará o imposto devido no
livro Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de Documentos Fiscais e Termos
de Ocorrências Modelo 1, conforme modelo anexo.
§ 1º O imposto devido em cada operação é o resultado da aplicação da alíquota fixada para a
atividade sobre a respectiva base de cálculo.
§ 2º O valor mensal apurado é o somatório dos valores resultantes das operações conforme
parágrafo anterior.
§ 3º Do valor mensal apurado será deduzido o somatório dos valores dos impostos retidos
pelo tomador de serviço.
§ 4º O imposto devido, resultado da operação do parágrafo anterior, deverá ser recolhido no
prazo estabelecido no art. 83, por meio de documento de recolhimento específico. 
§ 5º O contribuinte que se enquadrar na condição de responsável observará, também, o
disposto no art. 61, devendo recolher o imposto incidente sobre os serviços tomados por meio
de documento de recolhimento específico. 
 
Art. 61. Os responsáveis indicados no art. 23, incisos I e II e § 1º, exceto os do inciso VII, no
último dia de cada mês, em relação aos serviços tomados no mês, apurará o imposto devido
no livro Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências Modelo 3, conforme
modelo anexo.
§ 1º O valor mensal apurado é o somatório dos valores do imposto incidente em cada
operação, a cujo pagamento o responsável esteja obrigado.
§ 2º O imposto devido, resultado das operações previstas neste artigo, deverá ser recolhido no
prazo estabelecido no art. 83, por meio de documento de recolhimento específico,
independentemente de ter sido efetuada a retenção do imposto, ou o pagamento da prestação
do serviço.
§ 3º A pessoa natural fica dispensada da escrituração do livro Modelo 3.

Art. 62. Os responsáveis indicados no art. 23, § 1º, inciso VII e a Administração Pública
Municipal Indireta, em relação aos serviços pagos no mês, deverão apurar o imposto devido
no livro de Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências Modelo 3. 
§ 1º O valor mensal apurado é o somatório dos impostos retidos quando do pagamento dos
serviços tomados.
§ 2º O imposto devido, resultado das operações previstas neste artigo, deverá ser recolhido no
prazo estabelecido no art. 83, em documento de recolhimento específico.
§ 3º Para efeitos deste artigo, a apuração do imposto independe da data ou período da
prestação dos serviços. 

Subseção VI - Outras formas de apuração
Art. 63. Para a responsabilidade prevista no art. 23, § 1º, inciso XIII, a apuração do imposto
se fará:
I - provisoriamente, pelo Fisco, mediante estimativa do faturamento pela venda de ingressos
ou da quantidade de lugares no local do evento, pelo período considerado, e o recolhimento
do imposto será feito pelo responsável, nos termos do inciso I do art. 86;
II -- pelo responsável, quanto à diferença entre o estimado nos termos do inciso anterior e o
valor real apurado, e recolhida no prazo do inciso II do art. 86.
§ 1º No caso de não ter sido efetuada a estimativa pelo Fisco, nem o pagamento antecipado
do imposto, o responsável apurará o valor do imposto e o recolherá no prazo previsto no
inciso II do art. 86.
§ 2º O Órgão da Administração Pública Municipal Direta e a Entidade da Administração
Pública Municipal Indireta que ceder local, dependência ou espaço em bem imóvel, para
realização dos serviços constantes nos subitens 12.01, 12.03, 12.05, 12.07, 12.08, 12.11,
12.12, 12.14, 12.16, 17.11 e 17.24 da lista anexa, ficam obrigados a comunicar a ocorrência
ao Fisco para que seja estimado o faturamento e a exigir o recolhimento antecipado do
imposto por parte do contribuinte.

Subseção VII - Do Aproveitamento do Imposto Pago a Maior
Art. 64. Ocorrendo o pagamento a maior do ISSQN, no regime de apuração mensal, este
poderá ser aproveitado nos recolhimentos subseqüentes independentemente de prévia
autorização da Administração Tributária, de acordo com as seguintes condições:
I -- o valor pago a maior deverá ser convertido em UFIC com base no valor da UFIC vigente
na data do pagamento;
II -- quando do aproveitamento do imposto, o valor em UFIC, apurado na forma do inciso I,
deverá ser novamente convertido em moeda nacional, com base no valor da UFIC da data em
que se realizar o aproveitamento;
III -- não poderá ser aproveitado nos créditos lançados pelo Fisco ou parcelados junto à
Administração Tributária do Município, inclusive com os valores da parcela de estimativa;
IV -- o prazo para aproveitamento será de cinco anos a partir do pagamento.
§ 1° O contribuinte ou responsável que realizar o aproveitamento do imposto previsto no
caput deste artigo deverá fazer as anotações correspondentes no Livro Modelo I ou no Livro
Modelo III, no campo de observações.
§ 2° O aproveitamento do imposto fica sujeito a posterior homologação da autoridade
administrativa.

Art. 65. Ocorrendo recolhimento por documento de recolhimento diverso do determinado na
legislação, o contribuinte ou responsável deverá protocolizar comunicação desse fato à
Administração Tributária.
Parágrafo único. Ato normativo do Departamento de Receitas Mobiliárias poderá disciplinar
a matéria prevista no caput deste artigo.

Subseção VIII - Do Regime de Estimativa
Art. 66. O valor do imposto poderá ser fixado, pela autoridade fiscal, a partir de uma base de
cálculo estimada, nos seguintes casos:
I - quando se tratar de atividade exercida em caráter provisório;
II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização;
III - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou
volume de negócios ou de atividades necessitem de tratamento fiscal específico, a critério
exclusivo da autoridade competente.
§ 1º No caso do inciso I deste artigo, considera-se de caráter provisório as atividades cujo
exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos
ocasionais ou excepcionais.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser pago antes do início das
atividades.

Art. 67. A autoridade competente para fixar a estimativa levará em consideração, conforme o
caso:
I - o tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade;
II - o preço corrente dos serviços;
III - o volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos seguintes,
podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade;
IV - a localização, o porte e a estrutura física do estabelecimento;
V -- os valores das despesas.
Parágrafo único. O valor da base de cálculo estimada será expresso em UFIC.

Art. 68. O contribuinte será notificado do seu enquadramento no regime de estimativa, do
período estimado e da parcela a recolher em cada mês.

Art. 69. A fixação da estimativa ou sua revisão, quando por ato da autoridade competente,
será feita mediante processo regular em que constem os elementos que fundamentem a
apuração do valor da base de cálculo estimada. 

Art. 70. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa deverá proceder, ao fim de
cada período estimado, a apuração do valor do imposto devido.
Parágrafo único. A diferença de imposto verificada entre o valor recolhido e o valor apurado: 
I - se favorável à Fazenda, deverá ser paga independentemente de qualquer iniciativa fiscal,
até 30 (trinta) dias após o período estimado, sem acréscimos, sujeitando-se à aplicação da
correção monetária e demais acréscimos legais a partir dessa data; 
II - se favorável ao sujeito passivo, convertida em Unidades Fiscais do Município de
Campinas - UFIC, pelo seu valor no primeiro dia do mês imediatamente posterior ao do
período estimado, poderá ser restituída ou aproveitada nos recolhimentos subseqüentes do
imposto, por meio de requerimento efetuado nos termos de ato normativo a ser expedido pelo
Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 71. Na data em que, por qualquer motivo, cessar ou for interrompida a aplicação do
regime de estimativa, o sujeito passivo fará a apuração de que trata o art. 70, quando a
diferença entre o valor recolhido e o valor apurado: 
I - se favorável à Fazenda, deverá ser paga dentro de 30 (trinta) dias da data da interrupção ou
cessação da aplicação do regime, sem acréscimos, sujeitando-se à aplicação da correção
monetária e demais acréscimos legais a partir dessa data; 
II - se favorável ao sujeito passivo, convertida em Unidades Fiscais do Município de
Campinas-UFIC, pelo seu valor no primeiro dia do mês subseqüente ao da interrupção,
poderá ser restituída ou aproveitada nos recolhimentos subseqüentes do imposto, por meio de
requerimento efetuado nos termos de ato normativo a ser expedido pelo Departamento de
Receitas Mobiliárias.

Art. 72. O disposto nos artigos 70 e 71, não se aplica aos estabelecimentos que possuam uma
ou mais parcelas de estimativa não-pagas no período.

Art. 73. Em relação ao aproveitamento de que trata o art. 70, após a decisão que determinar o
aproveitamento, serão emitidas novas parcelas de estimativa, considerando os valores
aproveitados.

Art. 74. O sujeito passivo enquadrado no regime de pagamento por estimativa poderá
apresentar reclamação ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias, contados para a reclamação, da
data da respectiva notificação de seu enquadramento e, para o recurso, da data da intimação
do despacho que o tenha decidido ou da data da sua publicação no Diário Oficial do
Município, por meio de requerimento nos termos de ato normativo a ser expedido pelo
Departamento de Receitas Mobiliárias.
§ 1º A reclamação ou recurso previstos no caput deste artigo não suspendem a exigibilidade
das parcelas estimadas. 
§ 2º Julgados procedentes a reclamação ou o recurso, a diferença a maior, resultante da
quitação das parcelas originais, recolhida na pendência da decisão, será aproveitada nos
pagamentos seguintes.

Art. 75. A decisão que reduzir a parcela estimada determinará, quando for o caso, o valor
aproveitado nos termos do art. 76 e acarretará a emissão de novas parcelas de estimativa,
considerando os valores aproveitados.

Art. 76. O valor a ser aproveitado será o somatório das diferenças entre o valor da parcela
original e o valor da parcela revista, apuradas mês a mês, incluídos na mesma proporção os
acréscimos legais recolhidos na quitação das parcelas originais, no período alcançado pela
revisão anterior à data da decisão, convertidas em Unidades Fiscais do Município de
Campinas -- UFIC, na data do vencimento. 

Art. 77. O aproveitamento ou restituição do valor estimado não impede a realização ou
revisão de levantamento ou verificação fiscal.

Art. 78. Decorridos 30 (trinta) dias do término do período estimado, os débitos referentes aos
valores fixados por estimativa e não pagos serão considerados confissão da dívida. 
Parágrafo único. Se na data determinada no caput houver pendência de decisão, nos termos
do art. 74, a confissão da dívida será considerada decorridos 30 (trinta) dias da data em que se
considerar definitiva a decisão. 

Art. 79. A parcela original paga após a decisão proferida para os requerimentos referidos nos
artigos 70 e 74 será considerada como pagamento complementar à parcela devida e ficará
sujeita à apuração de que tratam os artigos 70 e 71 deste Regulamento não cabendo pedido de
compensação, restituição ou aproveitamento.

Art. 80. A Administração Tributária pode, a qualquer tempo:
I -- promover o enquadramento de qualquer contribuinte no regime de estimativa;
II - rever valores estimados;
III - cancelar a aplicação do regime, de forma geral, parcial ou individual.
Parágrafo único. O despacho da autoridade que majorar, de ofício, o valor da parcela
estimada produzirá efeitos a partir da data em que for notificado o contribuinte. 

Art. 81. Na aplicação do disposto no art. 34 da Lei nº 11.829, de 19 de dezembro de 2003, a
decisão da reclamação caberá à autoridade titular da unidade administrativa responsável pelo
planejamento e programação fiscal, ficando a cargo da autoridade de hierarquia
imediatamente superior a decisão do recurso apresentado.

Subseção IX - Do Documento de Recolhimento
Art. 82. O pagamento do imposto será feito por intermédio da rede arrecadadora autorizada,
mediante a Guia Eletrônica de Recolhimento - GER, ou por outra forma ou meio indicado
pelo Departamento de Receitas Mobiliárias.

Subseção X - Dos Prazos
Art. 83. O imposto por homologação deverá ser recolhido, sem os acréscimos legais, até o
dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da apuração.

Art. 84. O imposto lançado de ofício deverá ser recolhido, sem os acréscimos legais, nas
formas e prazos consignados nos documentos de arrecadação.
Parágrafo único. Para o disposto no caput, eventual reemissão de documento de arrecadação
com alteração da data de vencimento deverá ser devidamente justificada em campo próprio
do sistema de informática e sempre que possível em expediente administrativo específico.

Art. 85. O contribuinte enquadrado no regime de estimativa, recolherá as 
parcelas mensais sem os acréscimos legais, até a data do vencimento impresso nos
respectivos documentos de arrecadação.

Art. 86. O responsável de que trata o art. 63 deste regulamento recolherá o imposto:
I - no caso do inciso I do art. 63, antes da prestação do serviço;
II - no caso do inciso II do art. 63, até o primeiro dia útil subseqüente ao da cessação da
atividade.

Art. 87. O contribuinte recolherá o imposto de que trata o § 1° do art. 57, por meio do
documento previsto no art. 82, antes da formalização da abertura. 

Art. 88. Os débitos decorrentes de notificação de lançamento ou auto de infração e imposição
de multa serão recolhidos por meio de documento de recolhimento específico nos prazos nele
fixados. 

Art. 89. Para os casos não regulados, o prazo para recolhimento do imposto será de 15
(quinze) dias, contados da data do ato ou da prestação de serviços que tiver dado origem à
obrigação de recolher o imposto.

Seção II - Das Obrigações Acessórias
Subseção I - Dos Documentos Fiscais em Geral
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Art. 90. O contribuinte emitirá, de acordo com as prestações de serviços que realizar, os
seguintes documentos fiscais:
I - Nota Fiscal de Serviços;
II - Nota Fiscal Simplificada de Serviços;
Parágrafo único. Os documentos referidos nos incisos I e II deste artigo, salvo exceções
previstas na legislação tributária, serão emitidos pelos contribuintes enquadrados no regime
de lançamento por homologação e obedecerão aos modelos de que tratam os Anexos I e II
deste regulamento.

Art. 91. Salvo exceções previstas na legislação tributária, os documentos fiscais de que trata
o art. 90, serão emitidos no ato da prestação do serviço, independentemente do recebimento
do preço do serviço prestado.

Art. 92. A Nota Fiscal de Serviços conterá as seguintes indicações:
I - a denominação "Nota Fiscal de Serviços";
II - o número de ordem, a série e o número da via;
III - a natureza da operação de serviço, se tributada, imune ou isenta;
IV - a data da emissão;
V - a firma ou razão social, o endereço completo, os números de inscrição municipal e no
CNPJ do emitente;
VI - o nome completo ou a razão social, o endereço completo e os números de inscrição
municipal e no CNPJ ou no CPF do tomador do serviço;
VII - a discriminação dos serviços prestados, por unidade, quantidade, descrição, preço
unitário e total;
VIII -- a base de cálculo do imposto;
IX -- a alíquota aplicável;
X -- o valor do imposto;
XI - a firma ou razão social, o endereço completo e os números de inscrição municipal,
estadual e no CNPJ do impressor do documento, a data e a quantidade da impressão, os
números de ordem do primeiro e do último documento impresso, a série, o mês e o ano da
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais, com o respectivo número, e o número
de regime especial se for o caso.
§ 1º As indicações dos incisos I, II, V e XI serão impressas tipograficamente.
§ 2º A Nota Fiscal será de tamanho não inferior a 14,8 x 21cm em qualquer sentido.
§ 3º A Nota Fiscal poderá servir como fatura, feita a inclusão dos elementos necessários, caso
em que a sua denominação passará a ser "Nota Fiscal-Fatura de Serviços".
§ 4º Nos casos de operações imunes, isentas, ou cuja responsabilidade pelo pagamento do
imposto seja atribuída ao tomador do serviço, o prestador do serviço deverá indicar no corpo
da nota fiscal o seguinte texto:
I -- para as operações imunes: ‘‘Imunidade: o número e a data do protocolado de
reconhecimento administrativo’’;
II -- para as operações isentas: ‘‘Isenção: fundamento legal e número do protocolado do
pedido, se for o caso’’;
III -- para as operações cuja responsabilidade pelo pagamento do imposto seja atribuída ao
tomador do serviço: ‘‘ISSQN a ser pago pelo tomador do serviço nos termos do art. 14 da Lei
nº 11.829, de 19 de Dezembro de 2003’’.

Art. 93. A Nota Fiscal de Serviços será emitida no mínimo em 2 (duas) vias, que terão o
seguinte destino:
I - a primeira via será entregue ao tomador do serviço;
II - a segunda via permanecerá no talonário para exibição ao Fisco.
Parágrafo único. Eventuais vias adicionais terão destino definido pelo contribuinte.

Art. 94. O Departamento de Receitas Mobiliárias poderá autorizar a seu critério a emissão de
Nota Fiscal Simplificada de Serviços, que conterá as seguintes indicações:
I - a denominação "Nota Fiscal Simplificada de Serviços";
II - o número de ordem, a série e o número da via;
III - a natureza da operação: ‘‘Tributada’’;
IV - a data da emissão;
V -- a firma ou razão social, o endereço e os números de inscrição municipal e no CNPJ do emitente;
VI - valor total dos serviços prestados;
VII -- a firma ou razão social, o endereço e os números de inscrição municipal e estadual e no
CNPJ do impressor do documento, a data e a quantidade da impressão, o número de ordem
do primeiro e do último documento impresso, a série, o número da Autorização para
Impressão de Documentos Fiscais e o número do regime especial se for o caso.
§ 1º As indicações dos incisos I, II, III, V e VII serão impressas tipograficamente.
§ 2º A Nota Fiscal Simplificada de Serviços, que será de tamanho não inferior a 7,4 x 10,5
cm em qualquer sentido, será emitida por decalque a carbono ou em papel carbonado, em 2
(duas) vias, destinando-se a 1ª via ao tomador do serviço e a 2ª, que permanecerá no talonário
para exibição ao Fisco.
§ 3º A Nota Fiscal Simplificada de Serviços, somente poderá ser utilizada, mediante
autorização da repartição fiscal competente, a pedido do interessado, na forma a ser
disciplinada por ato normativo do Departamento de Receitas Mobiliárias.
§ 4º A Administração Tributária poderá a seu critério e a qualquer tempo cassar a autorização
de uso da Nota Fiscal Simplificada de Serviços. 

Subseção II - Das Disposições Comuns aos Documentos Fiscais
Art. 95. Os documentos fiscais previstos no art. 90 serão também emitidos em qualquer
circunstância que implique aumento do valor original da prestação de serviço quando já tenha
sido emitido o documento fiscal.
Parágrafo único. Quando qualquer nota fiscal de serviço for emitida posteriormente ao mês
da prestação do serviço, o contribuinte ou responsável recolherá eventuais diferenças pelo
documento previsto no art. 82, com correção monetária e demais acréscimos legais,
indicando no corpo da nota a data da efetiva prestação do serviço.

Art. 96. O documento fiscal, que não poderá conter emendas ou rasuras, será emitido por
decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchido manualmente a tinta, a máquina ou
por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar
bem legíveis em todas as vias.
Parágrafo único. No documento fiscal será permitido:
I - acrescentar indicações necessárias ao controle de outros tributos federais e estaduais;
II - acrescentar indicações de interesse do emitente, que não prejudiquem a clareza;
III -- alterar o tamanho de qualquer campo, desde que não haja prejuízo à finalidade e clareza.

Art. 97. Considerar-se-á desprovida de documentação fiscal a prestação de serviços
acobertada por documento inidôneo, assim entendido para esse efeito aquele que:
I - for emitido por contribuinte que tenha a sua inscrição suspensa ou cancelada nos termos
do art. 46;
II - contiver declaração falsa ou estiver adulterado ou preenchido de forma que não permita
identificar a prestação de serviços;
III - contiver dados diferentes nas diversas vias;
IV - possuir, em relação a outro documento do contribuinte, o mesmo número de ordem e série;
V - tiver sido confeccionado:
a) sem autorização fiscal;
b) por estabelecimento diverso do indicado;
c) sem obediência aos requisitos previstos na legislação tributária;
VI - ainda que formalmente regular, tiver sido emitido ou utilizado com dolo, fraude,
simulação ou erro, que possibilite, mesmo a terceiro, o não-pagamento do imposto ou
qualquer outra vantagem indevida.
Parágrafo único. O documento inidôneo fará prova apenas a favor da Administração
Tributária.

Art. 98. As vias das notas fiscais não se substituirão em suas respectivas funções.

Art. 99. Quando o valor da base de cálculo for diverso do valor da prestação de serviços, o
contribuinte mencionará essa circunstância no documento fiscal, indicando o dispositivo
pertinente da legislação tributária, bem como a base de cálculo sobre a qual tiver sido
calculado o imposto.

Art. 100. As notas fiscais serão numeradas por espécie, em ordem crescente de 1 a 999.999,
enfeixadas em talonários uniformemente contendo no mínimo 20 (vinte) e no máximo 50
(cinqüenta) notas.
§ 1º Atingido o número 999.999, a numeração deverá ser recomeçada com a mesma

designação de série.
§ 2º A emissão das notas fiscais será feita em ordem cronológica obedecendo a ordem de
numeração.
§ 3º É vedada a utilização de talonário, sem que já tenha sido integralmente utilizado o de
numeração inferior.
§ 4º Cada estabelecimento, seja matriz, filial, sucursal, agência, depósito ou qualquer outro,
terá talonário próprio. 

Art. 101. O contribuinte somente poderá confeccionar, mandar confeccionar ou utilizar os
impressos fiscais previstos nesta Seção, mediante prévia autorização da repartição
competente, na forma estabelecida no art. 128.

Art. 102. A Administração Tributária, tendo em vista setores, grupos ou categorias de
atividades econômicas, ou ainda, o contribuinte considerado isoladamente, poderá estabelecer
disciplina determinando que os impressos fiscais somente possam ser utilizados após prévia
autenticação.

Art. 103. As notas fiscais previstas no art. 90 serão confeccionadas e utilizadas com a
observância das seguintes séries:
I - "A" Nota Fiscal de Serviços;
II - "B" Nota Fiscal Simplificada de Serviços.

Art.104. Poderá ser autorizado o uso de cupom fiscal, em substituição às notas fiscais de
serviços, na forma que vier a ser regulamentada por ato normativo do Departamento de
Receitas Mobiliárias.

Art. 105. Conservar-se-ão no talonário, todas as vias, quando o documento fiscal for
cancelado, com declaração dos motivos do cancelamento e referência, se for o caso, ao novo
documento emitido.

Art. 106. Sem prévia autorização do Fisco, os documentos e os impressos fiscais não
poderão ser retirados do estabelecimento, salvo:
I - em caso expressamente previsto na legislação;
II - para serem levados à repartição fiscal;
III - se permanecerem sob guarda de escritório de profissional contabilista que, para esse fim,
estiver expressamente indicado no documento de informação cadastral. 
Parágrafo único. Presumir-se-á retirado do estabelecimento o documento ou o impresso fiscal
não exibido ao Fisco quando solicitado.

Art. 107. Os documentos fiscais e demais documentos relacionados com o imposto, deverão
ser conservados, no mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador e, quando relativos a prestação de serviços
objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva, se proferida após aquele prazo.
§ 1º Ocorrendo sucessão a qualquer título, o novo titular do estabelecimento assumirá a
responsabilidade pela guarda, conservação e exibição ao Fisco dos documentos fiscais
referidos neste artigo.
§ 2º Em caso de dissolução de sociedade, quanto à guarda e conservação dos documentos
relacionados com o imposto, vigorarão as normas civis e comerciais. 

Art. 108. É vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva
prestação de serviços.

Art. 109. É vedada ainda:
I -- a emissão de uma única nota fiscal que envolva mais de uma prestação de serviços
em que a obrigação pelo pagamento do imposto seja parte do tomador e outra parte do
prestador;
II -- a emissão de uma única nota fiscal de prestação de serviços que envolva alíquotas
diferentes.
III -- a emissão de Nota Fiscal Simplificada para as prestações de serviços quando a obrigação
pelo pagamento do imposto seja atribuída ao tomador.

Subseção III - Dos Livros Fiscais em Geral
Art. 110. Salvo disposição em contrário, o contribuinte deverá manter em cada
estabelecimento, conforme as prestações de serviços que realizar, os seguintes livros fiscais:
I - Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências Modelo 1;
II - Registro de Impressão de Documentos Fiscais Modelo 2.
Parágrafo único. Os modelos dos livros constantes dos incisos I e II deste artigo constam
respectivamente dos Anexos III e IV deste regulamento.

Art. 111. O livro de que trata o inciso I do art. 110 será usado por todos os contribuintes
enquadrados no regime de lançamento do imposto por homologação; o livro de que trata o
inciso II será utilizado por estabelecimento que confeccionar impressos de documentos
fiscais para uso próprio ou para terceiros.

Art. 112. Salvo disposição em contrário, os responsáveis definidos no art. 23, incisos I e II e § 1º,
desde que pessoas jurídicas, deverão manter em cada estabelecimento, em relação aos serviços
tomados, o livro Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências Modelo 3.
Parágrafo único. O modelo do livro constante do caput deste artigo consta do Anexo V deste
regulamento.

Subseção IV - Do Livro Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências

Art. 113. O livro Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências destina-se à escrituração das notas fiscais de prestação de
serviços emitidas, bem como a entrada dos impressos de documentos fiscais confeccionados
por estabelecimentos gráficos ou pelo próprio contribuinte usuário e lavratura de termos de
ocorrências pelo Fisco ou pelo contribuinte, quando necessário.
§ 1º O livro terá 50 (cinqüenta) folhas e deste total 2 (duas) delas serão destinadas ao registro
de utilização de documentos e 4 (quatro) para lavratura de termos de ocorrências.
§ 2º Os termos de ocorrências serão lavrados em ordem seqüencial e cronológica dos fatos
ocorridos, sem espaços ou linhas em branco, datados e assinados por quem os lavrou.
§ 3º Na parte do livro referente ao registro de notas fiscais, o contribuinte fará o lançamento
nas colunas próprias, como segue:
I - coluna sob o título "Nota Fiscal": o número, a série e o dia de emissão do documento
fiscal, permitido englobar em um só lançamento notas fiscais de um mesmo dia e série, desde
que sujeitos à mesma alíquota e identificados os números correspondentes, sem prejuízo do
disposto no § 1º do art. 144; 
II - coluna sob o título "Valor Total da Nota Fiscal": o valor total do documento ou
documentos lançados;
III - coluna sob o título "Valor do Material": o valor do material que integra o documento ou
documentos lançados, quando se tratar de serviço referente à construção civil;
IV - coluna sob o título "Valor da Subempreitada": o valor das subempreitadas que integram
o documento fiscal lançado, quando se tratar de serviço referente à construção civil, sem
prejuízo do disposto no § 3º do art. 144;
V - coluna sob o título "Base de Cálculo": o valor oferecido à tributação que corresponderá:
a) no caso de construção civil, à diferença entre o valor total da nota ou notas fiscais e a soma
dos valores do material e das subempreitadas;
b) para as prestações de serviços em que não houver redução da base de cálculo prevista em
lei, ao preço do serviço prestado, conforme disposto no art. 49;
c) para as prestações de serviços em que houver redução de base de cálculo prevista em lei,
ao valor sobre o qual será calculado o imposto;
VI - coluna sob o título "Alíquota": a alíquota referente à prestação pela qual será calculado o
imposto;
VII - coluna sob o título "Imposto Devido": o valor do imposto calculado pela multiplicação
da alíquota pela base de cálculo;
VIII - coluna sob o título "Operações Imunes ou Isentas": o lançamento dos valores
correspondentes às prestações de serviços imunes ou isentas;
IX - coluna "Observações": o valor do imposto retido nas operações de prestação de serviços,
cujo pagamento seja de responsabilidade do tomador conforme o disposto no art. 23, ou
outras informações relativas à escrituração;
X - campo "Informações Sobre o Recolhimento do Imposto": lançamento do total do imposto
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devido, instituição bancária e data do recolhimento;
XI - campo de "Observações" no rodapé da página: informação sobre o imposto devido, nos
termos do art. 25, durante o mês de apuração, lançando o valor devido e mencionando
instituição bancária e a data do recolhimento.
§ 4º A escrituração do livro deverá ser encerrada no último dia do período de apuração;
inexistindo documento a escriturar essa circunstância será mencionada, anotando-se no
campo de "Observações".
§ 5º Na parte do livro referente ao registro de recebimento e utilização de documentos fiscais,
o contribuinte fará os lançamentos operação a operação, em ordem cronológica de aquisição
ou confecção própria, devendo ser usada uma folha para cada espécie do impresso de
documento fiscal, conforme segue:
I - coluna "Número da AIDF": o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais;
II - coluna "Numeração dos Impressos": os números inicial e final dos documentos
confeccionados e recebidos, com a respectiva série;
III - coluna "Estabelecimento Impressor": com a firma ou razão social, endereço, número da
inscrição municipal e CNPJ do estabelecimento impressor;
IV - coluna "Nota Fiscal de Recebimento do Impresso": com o número, série e data de
emissão da nota fiscal, do impressor que acompanhou os documentos fiscais confeccionados;
V - campo de "Observações": para informações diversas pelo informante, incluindo
referências a:
a) extravio, perda ou inutilização de impressos de documentos fiscais;
b) entrega de impressos de documentos fiscais à repartição para inutilização;
c) destinação de uso dos documentos fiscais, se para operações tributadas, imunes ou isentas.

Subseção V - Do Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais
Art. 114. O livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais destina-se à escrituração da
confecção de impressos de documentos fiscais previstos no art. 90, para terceiros ou para o
próprio estabelecimento impressor.
§ 1º Os lançamentos serão feitos operação a operação, em ordem cronológica de saída dos
impressos fiscais confeccionados ou de sua elaboração no caso de serem utilizados pelo
próprio estabelecimento.
§ 2º Os lançamentos serão feitos nas colunas próprias, conforme segue:
I - coluna "Número da AIDF": o número da autorização para impressão de documentos
fiscais, quando exigida;
II - coluna sob o título "Usuário":
a) coluna "Número de Inscrição": os números de inscrição municipal e no CNPJ;
b) coluna "Firma ou Razão Social": a firma ou razão social do usuário do impresso de
documento fiscal confeccionado;
c) coluna "Endereço": o local do estabelecimento ou do contribuinte usuário do impresso de
documento fiscal confeccionado;
III - coluna sob o título "Impressos":
a) coluna "Espécie": a espécie de documento fiscal confeccionado, se nota fiscal de serviços,
nota fiscal simplificada de serviços ou outra espécie aprovada por regime especial;
b)coluna "Tipo": o tipo do impresso de documento fiscal confeccionado, se talonário ou outro
tipo aprovado por regime especial;
c) coluna "Série": a série do documento fiscal;
d) coluna "Numeração": os números de ordem dos impressos de documentos fiscais
confeccionados; nos casos de impressão sem numeração tipográfica sob regime especial, essa
circunstância deverá constar no campo de "Observações";
IV - coluna sob o título "Entrega":
a) coluna "Data": o dia, mês e ano da efetiva entrega ao contribuinte-usuário dos impressos
de documentos fiscais confeccionados;
b) coluna "Nota Fiscal": a série e o número da nota fiscal emitida pelo estabelecimento
gráfico relativa à saída do impresso de documento fiscal confeccionado;
V - campo de "Observações": informações diversas.

Subseção VI - Do Livro Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências
Art. 115. O livro Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências destina-se à
escrituração das notas fiscais de serviços tomados, cuja responsabilidade pelo crédito
tributário seja dos tomadores nos termos do art. 23 e lavratura de termos de ocorrências pelo
Fisco ou pelo responsável, quando necessário.
§ 1º O livro terá o total de 50 (cinqüenta) folhas e deste total, 4 (quatro) delas serão
destinadas à lavratura de termos de ocorrências.
§ 2º Os termos de ocorrências serão lavrados em ordem seqüencial e cronológica dos fatos
ocorridos, sem espaços ou linhas em branco, datados e assinados por quem os lavrou.
§ 3º Na parte do livro referente ao registro de documentos, o responsável fará o lançamento
nas colunas próprias, como segue:
I - coluna sob o título ‘‘Prestador do Serviço’’: a Inscrição Municipal, que é o número da
inscrição no cadastro mobiliário do Município de Campinas do prestador do serviço, quando
for o caso e no CNPJ; 
II - coluna sob o título ‘‘Nota Fiscal’’: a data da emissão e o número do documento fiscal,
sendo vedado englobar em um só lançamento mais de um documento fiscal;
III - coluna sob o título "Valor Total do Documento Fiscal": o valor total do documento lançado;
IV - coluna sob o título "Valor do Material": o valor do material que integra o documento
lançado, quando se tratar de serviço referente à construção civil;
V - coluna sob o título "Valor da Subempreitada": o valor das subempreitadas que integram o
documento fiscal lançado, quando se tratar de serviço referente à construção civil, sem
prejuízo do disposto no § 3º do art. 144;
VI - coluna sob o título "Base de Cálculo": o valor tributado que corresponderá:
a) no caso de construção civil, à diferença entre o valor total da nota fiscal e a soma dos
valores do material e das subempreitadas;
b) para os serviços tomados em que não houver redução da base de cálculo prevista em lei, ao
preço do serviço tomado, conforme disposto no art. 49;
c) para os serviços tomados em que houver redução de base de cálculo prevista em lei, o
valor tributado;
VII - coluna sob o título "Alíquota": a alíquota referente ao serviço tomado;
VIII - coluna sob o título "Imposto Devido": o valor do imposto destacado devido pelo
Responsável;
IX - campo "Informações Sobre o Pagamento do Imposto": lançamento do total do imposto
devido, instituição bancária e data do recolhimento;
X - campo de "Outras Observações" no rodapé da página: informação sobre o imposto
devido, nos termos do art. 25, durante o mês de apuração, lançando o valor devido e
mencionando instituição bancária e a data do recolhimento.
§ 4º Inexistindo documento a escriturar no período da apuração essa circunstância será
mencionada, anotando-se no campo de "Outras Observações".

Subseção VII - Das Disposições Comuns aos Livros Fiscais
Art. 116. Os livros fiscais serão impressos e terão folhas numeradas tipograficamente em
ordem crescente.
§ 1º Os livros fiscais terão as folhas costuradas e encadernadas, em livro de capa dura, de
forma a impedir sua substituição.
§ 2º Considera-se não escriturado o livro que não preencher as característica extrínsecas e
intrínsecas previstas neste regulamento e demais normas aplicáveis, nos termos do art. 38, §
1°, da Lei n° 11.829, de 19 de dezembro de 2003. 

Art. 117. A escrituração dos livros fiscais deverá ser feita a tinta, com clareza, em ordem
cronológica das ocorrências, até a data do vencimento do imposto, ressalvados aqueles para
cuja escrituração forem atribuídos prazos especiais.
§ 1º Os livros não poderão conter emendas ou rasuras.
§ 2º A escrituração do livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais Modelo 2 bem
como a escrituração da entrada dos impressos de documentos fiscais do livro Registro de
Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
Modelo 1, não poderá ser atrasada além de 5 (cinco) dias.

Art. 118. Salvo disposição em contrário, quando o contribuinte ou responsável mantiver mais
de um estabelecimento, fará em cada um deles escrituração em livros fiscais distintos. 

Art. 119. O contribuinte deverá manter escrituração fiscal, ainda que efetue, unicamente,
prestação de serviços imune ou isenta.
Art. 120. Sem prévia autorização do Fisco, os livros fiscais não poderão ser retirados do
estabelecimento, salvo:
I - nos casos expressamente previstos na legislação;

II - para serem levados à repartição fiscal;
III - se permanecerem sob guarda de escritório ou de profissional contabilista que, para esse
fim, estiver expressamente indicado no documento de inscrição cadastral. 
Parágrafo único. Presumir-se-á retirado do estabelecimento, o livro não exibido ao Fisco
quando solicitado.

Art. 121. Os livros fiscais serão conservados, no mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data do seu encerramento, e quando contiverem escrituração relativa a operações
ou prestações de serviços, objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva, se
proferida após aquele prazo.
Parágrafo único. Em caso de dissolução de sociedade, observado o prazo fixado no caput
quanto à guarda e conservação dos livros fiscais, vigorarão as normas civis e comerciais. 

Subseção VIII - Da Declaração de Movimento Econômico e Financeiro
Art. 122. A Administração Tributária poderá exigir que o contribuinte e o responsável do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza declare o seu movimento econômico e
financeiro, para fins de fiscalização do tributo, enquadramento, revisão e desenquadramento
do regime de estimativa, e outras situações definidas em ato normativo do Diretor do
Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 123. A Declaração de Movimento Econômico e Financeiro fará prova unicamente a
favor da Administração Tributária.

Subseção IX - Da Declaração Mensal de Serviços
Art. 124. A Administração Tributária poderá instituir a Declaração Mensal de Serviços --
DMS, visando o controle dos serviços prestados pelos contribuintes e dos serviços tomados
pelos responsáveis. 

Seção III - Das Obrigações dos Estabelecimentos Gráficos
Subseção I - Da Impressão de Documentos Fiscais

Art. 125. A Administração Tributária poderá determinar que a confecção de impressos, para
fins fiscais, somente seja efetuada por estabelecimento gráfico credenciado, segundo a forma
e critérios por ela estabelecidos.
 
Art. 126. O estabelecimento gráfico, quando confeccionar impressos numerados, para fins
fiscais, neles fará constar sua firma ou razão social, o endereço, o número de inscrição
municipal e estadual, a data e a quantidade de cada impressão, bem como o número da
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF.

Art. 127. Para fins de impressão de livros fiscais, o estabelecimento gráfico deverá solicitar
autorização do Fisco.
§ 1º O pedido será dirigido à autoridade competente da unidade encarregada da administração
do cadastro mobiliário e instruído com as provas tipográficas dos modelos dos livros fiscais a
imprimir.
§ 2º Recebido o pedido, a autoridade competente verificará, à vista das provas apresentadas,
se as composições gráficas guardam conformidade com as especificações dos respectivos
modelos e se atendem aos demais requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
§ 3º Deverão constar, impressos nos livros fiscais, o nome ou razão social do estabelecimento
gráfico, sua inscrição estadual e municipal, CNPJ e número do protocolado pelo qual tiver
sido concedida a autorização.

Subseção II - Da Autorização para Confecção de Impressos Fiscais
Art. 128. O estabelecimento gráfico somente poderá confeccionar impressos dos documentos
fiscais referidos nos incisos I e II do art. 90, bem como outros impressos para fins fiscais,
previstos na legislação ou aprovados em regimes especiais, mediante autorização prévia da
autoridade competente do cadastro mobiliário, facultado delegar essa competência no todo ou
em parte, em formulário denominado "Autorização para Impressão de Documentos Fiscais"
-AIDF, conforme modelo a ser definido em ato normativo do Diretor do Departamento de
Receitas Mobiliárias.
Parágrafo único. Poderá a Administração Tributária exigir que, para impressão do formulário
previsto neste artigo, seja solicitada autorização nos termos por ela disciplinados.

Art. 129. Cada estabelecimento gráfico deverá possuir formulários próprios de Autorização
para Impressão de Documentos Fiscais.
Parágrafo único. É vedado ao estabelecimento gráfico confeccionar para terceiro o formulário
de que trata este artigo.

Art. 130. A Autorização para Impressão de Documentos Fiscais será concedida por
solicitação prévia à repartição fiscal, mediante a apresentação do formulário referido no art.
128 e conterá no mínimo as indicações previstas em ato normativo do Diretor do
Departamento de Receitas Mobiliárias.
Parágrafo único. Quando o estabelecimento gráfico pertencer a outro município que não
Campinas, a "Autorização para Impressão de Documentos Fiscais" será fornecida pela
Administração Tributária, em impresso próprio e de uso exclusivo que, após preenchida pela
gráfica, será apresentada para autorização, acompanhada de documento da Prefeitura do
município onde se localizar o estabelecimento gráfico, que faça prova de que exerce atividade
no município e do qual conste: a identificação do estabelecimento, o endereço, o número da
inscrição municipal, o CNPJ e a assinatura do contribuinte.

Art. 131. A "Autorização para Impressão de Documentos Fiscais’’ terá validade estabelecida
em ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias.

Subseção III - Das Disposições Gerais
Art. 132. O disposto nesta Seção aplica-se, também, na hipótese de o estabelecimento gráfico
pertencer ao próprio usuário.

Art. 133. Relativamente à confecção de impressos e posteriormente à primeira confecção,
somente será concedida autorização mediante a apresentação da 2ª via do formulário de
autorização imediatamente anterior. 

Art. 134. É vedado ao estabelecimento gráfico confeccionar os impressos referidos no art. 128
quando a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais contiver emendas ou rasuras.

Art. 135. Na nota fiscal emitida por estabelecimento gráfico para acompanhar os impressos
de documentos fiscais por ele confeccionados, deverá constar a natureza, a espécie, o
número, a série dos referidos documentos e o número da Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais.

Seção IV - Dos Regimes Especiais
Subseção I - Dos Regimes Especiais em Geral

Art. 136. A critério do Fisco poderá ser permitida a adoção de regime especial para o
pagamento do imposto, bem como para confecção, emissão, utilização de documentos e para
escrituração de livros fiscais. 
§ 1º O despacho que conceder o regime especial estabelecerá as normas especiais a serem
observadas pelo contribuinte.
§ 2º Os pedidos de regime especial serão decididos:
I - relativamente à confecção, emissão, utilização de documentos e escrituração de livros
fiscais, pelo coordenador da repartição encarregada da administração do cadastro mobiliário;
II - relativamente a pagamento do imposto, pelo diretor do departamento responsável pelo
cadastro mobiliário.
§ 3º A autoridade a quem compete deferir o regime especial cabe avaliar a conveniência e
oportunidade de sua concessão, podendo solicitar diligência fiscal para comprovação dos
fatos alegados.

Art. 137. O pedido de concessão de regime especial será protocolizado pelo interessado, dele
devendo constar:
I - a identificação do requerente, composta de nome, endereço, número da inscrição
municipal e CNPJ;
II - o motivo e a fundamentação do pedido
§ 1º O pedido será instruído com:
I - modelos relativos ao objeto do pedido;
II - outros documentos ou ilustração julgados oportunos pelo requerente.
§ 2º Ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias disciplinará a forma
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e outros documentos necessários à concessão do regime especial.

Art. 138. O pedido de regime especial será apreciado pelo Fisco, que dará ao interessado
ciência do despacho. 
§ 1º Não será apreciado o pedido de regime especial do contribuinte ou responsável quando
estes constarem com menos de 2 (dois) anos no cadastro mobiliário. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos pedidos para uso de notas fiscais de
serviços conjugada.

Art. 139. O Regime Especial poderá sujeitar o contribuinte ou responsável:
I -- a efetuar o recolhimento do imposto devido no dia seguinte ao da prestação do serviço;
II -- a prestação periódica de informações relativas aos serviços prestados, para fins de
comprovação do recolhimento do imposto devido;
III -- a plantão do Fisco no estabelecimento;
IV -- a monitoramento, por qualquer meio, das atividades;
V -- a proibição de emissão de documentos fiscais não visados pelo Fisco;
VI -- outras sujeições, a critério da Administração Tributária.
§ 1º As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
bem como em relação a um ou a vários contribuintes que exerçam a mesma atividade
econômica, pelo tempo considerado suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.
§ 2º O monitoramento constitui-se em ação específica de acompanhamento da prestação de
serviços, situação econômica, financeira ou patrimonial, de forma permanente visando
garantir e verificar o fiel cumprimento das obrigações de contribuinte ou responsável perante
a Administração Tributária.
§ 3º Se do resultado dos procedimentos previstos nos incisos II a IV surgirem indícios que
justifiquem a realização de auditoria fiscal, a empresa será incluída na programação de
fiscalização em caráter prioritário.
§ 4º A imposição do sistema previsto neste artigo não prejudica a aplicação das demais
obrigações previstas na legislação tributária.

Subseção II - Da Alteração, da Cassação e da Extinção
Art. 140. O regime especial concedido poderá ser alterado ou cassado a qualquer tempo.
§ 1° Em caso de alteração, o estabelecimento deverá apresentar o pedido devidamente instruído.
§ 2° É competente para determinar a cassação ou a alteração do regime a autoridade que o
tiver concedido 

Art. 141. O beneficiário do regime especial poderá requerer sua extinção à autoridade fiscal
concedente.

Seção V - Do Extravio ou da Inutilização de Livros ou de Documentos Fiscais
Art. 142. O extravio ou a inutilização de livros ou documentos fiscais ou comerciais será
comunicado pelo contribuinte ou responsável à repartição fiscal, no prazo de 30 dias, a contar
da data da ocorrência.
§ 1º A comunicação a que se refere este artigo será feita por escrito, mencionando, de forma
individualizada:
I - espécie, número de ordem e demais características do livro ou documento;
II - período a que se referir a escrituração, no caso de livro;
III - existência ou não de cópias do documento extraviado, ainda que em poder de terceiros,
identificando-os se for o caso;
IV - existência ou não de débito de imposto, valor e período a que se referir o eventual débito.
§ 2º A comunicação será também instruída com Boletim de Ocorrência e publicação do
extravio em jornal local de grande circulação no Município.

Art. 143. O contribuinte ou o responsável deverá reconstituir a escrita fiscal no prazo de 30
dias da ocorrência da inutilização ou extravio, podendo ser prorrogado por igual período, uma
única vez, a critério do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias.
Parágrafo único. Ato do Departamento de Receitas Mobiliárias poderá disciplinar a forma e
as condições da reconstituição da escrita fiscal.

Seção VI - Das Operações Relativas à Construção Civil
Art. 144. Os contribuintes que prestarem serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da
lista anexa deverão emitir a Nota Fiscal de Serviços de que trata o inciso I do art. 90, dela
fazendo constar, obrigatoriamente, no ato da emissão e por decalque a carbono:
I - o endereço completo da obra a que corresponde o documento fiscal, citando o nome da
rua, número, bairro e o nome do condomínio, quando for o caso;
II - se a obra está sendo executada por simples administração do emitente do documento
fiscal ou por contrato de empreitada ou subempreitada.
§ 1° As empresas prestadoras de serviços de construção civil poderão emitir uma única Nota
Fiscal de Serviços para cada obra, no final de cada mês, englobando os serviços e
fornecimentos do mês de competência.
§ 2° Para cada Nota Fiscal de Serviços emitida deverá corresponder um único documento de
arrecadação do imposto do qual deverá constar no campo "Observação", o número, data e
valor da Nota Fiscal correspondente, bem como a rua, número e bairro onde se localiza a
obra e o nome do condomínio, se for o caso.
§ 3º Somente será permitida a dedução do imposto pago relativo às subempreitadas,
conforme inciso II do § 1º do art. 52, quando atendidas as exigências do parágrafo anterior
deste artigo.
§ 4° Para a apuração do imposto devido, relativamente a cada obra, não será aceita:
I - nota fiscal que não seja a 1ª via ou documento de recolhimento do imposto que contenham
emendas, rasuras ou adulterações;
II - nota fiscal ou documento de recolhimento do imposto em desacordo com os modelos e
padrões previstos na legislação;
III - nota fiscal ou documento de recolhimento do imposto que não estejam preenchidos de
acordo com a legislação;
IV - nota fiscal que não contenha as informações previstas nos incisos I e II do "caput" deste artigo;
V - nota fiscal que não esteja acompanhada do correspondente documento de recolhimento
do imposto, conforme previsto no § 2º deste artigo;
VI - nota fiscal de fornecimento de materiais, inclusive nota fiscal de simples remessa, sem a
identificação da obra que os incorporou, com rua, número, bairro e o nome do condomínio,
acaso devido;
VII - nota fiscal de simples remessa de materiais quando não acompanhada da
correspondente nota fiscal de compra para confrontação de preços.

Art. 145. A repartição competente somente expedirá o ‘‘Certificado de Conclusão da Obra’’,
parcial ou total, ou documento correlato, após comprovação, pelo interessado, do pagamento ou
parcelamento do imposto, nos termos do art. 70 da Lei 11.829, de 19 de dezembro de 2003. 

Art. 146. Sob pena de responsabilidade funcional, nenhum processo ou protocolado de
aprovação de projeto de construção terá proposta de arquivamento ou será arquivado, sem
que dele fique consignado o pagamento ou a formalização do parcelamento nos termos do art.
145 ou o reconhecimento da não-incidência, nos termos do art. 5º deste regulamento.

Capítulo VIII - Da Administração Tributária
Seção I - Da Fiscalização do Imposto

Subseção I - Da Ação Fiscal
Art. 147. A fiscalização do imposto compete à Secretaria Municipal de Finanças e será
exercida exclusivamente pelos Auditores Fiscais Tributários.
§ 1º As atividades da Secretaria de Finanças e dos Auditores Fiscais Tributários, dentro de
sua área de competência e vinculação, terão precedência sobre os demais setores da
Administração Pública.
§ 2º O Auditor Fiscal Tributário solicitará auxílio policial ou da guarda municipal, sempre
que necessário ao desempenho de suas funções.
§ 3º O Auditor Fiscal Tributário, no exercício de suas atividades, poderá ingressar no
estabelecimento de contribuinte ou responsável a qualquer hora do dia ou da noite, desde que
este esteja em funcionamento.

Art. 148. A ação fiscal é o procedimento que objetiva verificar e controlar o cumprimento
das obrigações fiscais por parte do sujeito passivo, podendo resultar entre outros, em
constituição de crédito tributário, em lavratura de auto de infração ou apreensão de
documentos de qualquer espécie, inclusive aqueles armazenados em meio magnético ou em
qualquer tipo de mídia, materiais, livros ou assemelhados. 

§ 1º Constituem ação fiscal:
I - auditoria;
II - verificação fiscal sumária delimitada em ato do Diretor do Departamento de Receitas
Mobiliárias;
III - outros procedimentos fiscais definidos em ato do Diretor do Departamento de Receitas
Mobiliárias.
§ 2º O início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo quanto a fatos anteriores e
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

§ 3º Para efeito do parágrafo anterior não exclui a espontaneidade a verificação fiscal sumária
prevista no inciso II do § 1º deste artigo.

Art. 149. O planejamento das ações e verificações fiscais e a definição dos sujeitos passivos
a serem fiscalizados são atribuições da coordenadoria responsável pelo planejamento fiscal.
Parágrafo único. O Auditor Fiscal Tributário que tiver conhecimento de ilícito tributário
deverá comunicar o fato ao superior imediato que encaminhará o relatório circunstanciado à
coordenadoria responsável pelo planejamento fiscal.

Art. 150. O Auditor Fiscal Tributário, no exercício de suas funções, lavrará,
obrigatoriamente, termo de início e, ao término dos procedimentos, termo de conclusão,
fazendo constar as datas inicial e final da execução dos trabalhos, a relação dos livros e
documentos examinados, o histórico da auditoria, as eventuais infrações apuradas, a
indicação das eventuais medidas preventivas ou repressivas adotadas, bem como de
quaisquer outras informações de interesse da fiscalização.
§ 1º Os termos serão lavrados em documento próprio, com cópia para o interessado e, sempre
que possível, transcritos no livro Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências ou no livro Registro de Serviços Tomados e
Termos de Ocorrências. 
§ 2º O Departamento de Receitas Mobiliárias poderá complementar a disciplina estabelecida
neste artigo.

Art. 151. A Administração Tributária, objetivando verificar a exatidão de declarações e
determinar com precisão o montante e a natureza do crédito tributário, poderá:
I - exigir, a qualquer tempo, do contribuinte ou responsável, informações, bem como a
exibição de livros, documentos e papéis que possam comprovar atos e operações que
constituam fatos geradores do imposto;
II - fazer inspeções nos estabelecimentos e lugares onde se exerçam atividades tributáveis;
III - notificar o contribuinte ou o responsável para comparecer à repartição fiscal a fim de
prestar esclarecimentos;
IV - examinar em cartório livros, documentos e registros que interessem ao lançamento,
correção, revisão e fiscalização do imposto, bem como exigir as certidões necessárias;
V - exigir, dos proprietários, administradores ou depositários de bens móveis, as informações
necessárias ao lançamento, correção, revisão e fiscalização do imposto.

Subseção II - Dos Que Estão Sujeitos à Fiscalização
Art. 152. Não podem embaraçar a ação fiscalizadora e, mediante notificação escrita, são
obrigados a exibir impressos, documentos, livros, programas e arquivos magnéticos relacionados
com o imposto e a prestar as informações solicitadas pela Administração Tributária:
I - as pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro mobiliário ou que tomem parte
nas operações ou prestações sujeitas ao imposto;
II - os que, embora não sujeitos à inscrição no cadastro mobiliário, sejam tomadores
intermediários ou prestadores de serviços, relacionados ao imposto devido neste Município;
III - os serventuários de justiça;
IV - os funcionários públicos, os responsáveis e servidores de empresas públicas, de
sociedades em que o Poder Público seja acionista majoritário, de sociedades de economia
mista ou de fundações;
V - os bancos, as instituições financeiras, as administradoras de cartão de crédito, os
estabelecimentos de crédito em geral, as empresas seguradoras e as empresas de
arrendamento mercantil (leasing);
VI - os síndicos, os comissários e os inventariantes;
VII - os leiloeiros, os corretores, os despachantes e os liquidantes;
VIII - as empresas de administração de bens;
IX -- as pessoas naturais ou jurídicas responsáveis pela escrituração fiscal relativa ao sujeito passivo;
X -- os concessionários e os permissionários de serviços públicos.
§ 1º A obrigação prevista neste artigo, ressalvada a exigência de prévia autorização judicial,
não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja
legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
§ 2º Observado o disposto nos artigos 106 e 120, o Auditor Fiscal Tributário arrecadará,
mediante termo, os elementos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 153. As empresas seguradoras, empresas de arrendamento mercantil (leasing), os
bancos, as instituições financeiras e outros estabelecimentos de crédito, são obrigados a
franquear à fiscalização o exame de contratos, duplicatas e triplicatas, promissórias e outros
documentos que se relacionem com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Art. 154. Os estabelecimentos referidos no art. 153 são obrigados, ainda, a prestar à
autoridade administrativa todas as informações que dispuserem, com relação a bens, negócios
ou atividades de terceiro, seu cliente ou não, quando necessárias à verificação do
cumprimento das obrigações tributárias. 
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, relativamente aos bancos, instituições financeiras,
administradoras de crédito e outros estabelecimentos de crédito, observar-se-á o seguinte:
I - o pedido de esclarecimentos e informações terá a forma de notificação escrita, em que se
fixará prazo adequado para o atendimento;
II - é competente para a formulação do pedido de esclarecimento o Auditor Fiscal Tributário;
III -- a prestação de esclarecimentos e informações independerá de prévio processo
administrativo instaurado.

Art. 155. Os livros fiscais e os livros comerciais, os balanços, balancetes e demais
documentos de natureza econômica ou financeira do contribuinte ou responsável, inclusive
pedidos, orçamentos, contratos de prestação de serviços e quaisquer outros documentos
exigidos pela legislação são de exibição obrigatória ao Auditor Fiscal Tributário, não tendo
aplicação qualquer dispositivo legal excludente ou limitativo do direito de o Fisco examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e feitos comerciais ou fiscais. 

Art. 156. O contribuinte do imposto e o responsável deverão cumprir as obrigações
acessórias que tiverem por objeto prestações positivas ou negativas previstas na legislação.

Subseção III - Da Apreensão e Devolução de Bens, Livros e Documentos
Art. 157. Ficam sujeitos à apreensão: livros, documentos, impressos, papéis, programas ou
arquivos magnéticos e outros bens que possam constituir prova material de infração à
legislação tributária ou, ainda, necessários à instrução processual.

Art. 158. Da apreensão administrativa deverá ser lavrado termo, assinado pelo detentor, ou
sendo o caso, pelo depositário designado pela autoridade que fizer a apreensão.
Parágrafo único. Uma das vias do termo será entregue ao detentor do bem, livro ou
documento e outra ao depositário, se houver.

Art. 159. A devolução do bem, livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo
magnético ou eletrônico apreendidos, somente será feita se, a critério da Administração
Tributária, não for prejudicar a comprovação da infração, devendo ser efetuada através de
termo de devolução.
§ 1º Quando o livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo magnético ou
eletrônico devam permanecer retidos, a autoridade fiscal poderá, segundo sua avaliação,
determinar, a pedido do interessado, que deles se extraia, total ou parcialmente, cópia para
entrega ao contribuinte, retendo os originais.
§ 2º A Administração Tributária poderá autenticar as cópias dos documentos necessários à
instrução processual que ficarão retidas no processo administrativo tributário.

Capítulo IX - Dos Crimes de Sonegação Fiscal e Contra a Ordem Tributária
Art. 160. O Auditor Fiscal Tributário que tiver conhecimento de fato que possa caracterizar
infração penal de natureza tributária fará relatório circunstanciado sobre fato, autoria, tempo,
lugar e outros elementos de convicção o qual, instruído com as principais peças do feito, será

Terça-feira, 27 de janeiro de 2004 13



encaminhado ao Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias que, a seu critério, o
enviará à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.
Parágrafo único. O processo fiscal instaurado na esfera administrativa não se vincula nem
depende da apuração do ilícito penal e do seu resultado.

Capítulo X - Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 161. O termo "imposto", quando utilizado neste Regulamento sem a correspondente
designação, equivale a Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -- ISSQN, assim como
os responsáveis previstos nos incisos I e II e § 1º do art. 23 poderão ser denominados
‘‘substitutos tributários’’ na legislação e nas normas expedidas pela Administração Tributária.

Art. 162. Ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias especificará as
certidões e declarações que serão emitidas pelo Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 163. Ato normativo do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias disciplinará os
critérios de utilização e os prazos de vigência das notas fiscais de serviços Modelo 1 e
Modelo 2, definidas no Decreto nº 13.893, de 25 de março de 2002. 

Art. 164. Para os efeitos dos artigos 90, inciso I e 92, a partir da publicação deste Regulamento,
será iniciado o número de ordem do documento.
Parágrafo único. Observado o disposto no art. 92, os contribuintes que possuem regime especial
para utilização de nota fiscal de serviços conjugada seguirão a numeração atualmente em uso.

Art. 165. Faculta-se à unidade departamental responsável pela administração do imposto expedir
instruções e demais atos administrativos com esta relacionados, ficando convalidados os atos
baixados anteriormente à publicação deste decreto, naquilo que com ele não conflitarem.
Art. 166. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 13.152, de
26 de maio de 1999, nº 13.893, de 25 de março de 2002, a Instrução Normativa nº 001/98 do
Departamento de Receitas Mobiliárias e a Instrução Normativa nº 03, de 15 de julho de 2002,
da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 167. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 26 de janeiro de 2004 

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Prefeito Municipal em exercício

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Secretário de Finanças

SILVIA FARIA
Secretária de Obras e Projetos

MARIA ISABEL DA CRUZ
Secretário de Gabinete e Governo em exercício

JMR/DCR-04-07

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO REGULAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1 -- Serviços de informática e congêneres.
1.01 -- Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 -- Programação.
1.03 -- Processamento de dados e congêneres.
1.04 -- Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 -- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06 -- Assessoria e consultoria em informática.
1.07 -- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados.
1.08 -- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
2 -- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 -- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 -- Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 -- (VETADO) pela Lei Complementar 116/03.
3.02 -- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.03 -- Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões,
canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
3.04 -- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza.
3.05 -- Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4 -- Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 -- Medicina e biomedicina.
4.02 -- Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia,
ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03 -- Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04 -- Instrumentação cirúrgica.
4.05 -- Acupuntura.
4.06 -- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 -- Serviços farmacêuticos.
4.08 -- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 -- Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
4.10 -- Nutrição.
4.11 -- Obstetrícia.
4.12 -- Odontologia.
4.13 -- Ortóptica.
4.14 -- Próteses sob encomenda.
4.15 -- Psicanálise.
4.16 -- Psicologia.
4.17 -- Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 -- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19 -- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20 -- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.
4.21 -- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22 -- Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 -- Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do
beneficiário.
5 -- Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 -- Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 -- Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 -- Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 -- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 -- Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 -- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.
5.07 -- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 -- Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 -- Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6 -- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 -- Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 -- Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 -- Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 -- Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 -- Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7 -- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 -- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e
congêneres.
7.02 -- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,

que fica sujeito ao ICMS).
7.03 -- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos
básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
7.04 -- Demolição.
7.05 -- Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.06 -- Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo
tomador do serviço.
7.07 -- Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 -- Calafetação.
7.09 -- Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 -- Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 -- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 -- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos.
7.13 -- Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização,
pulverização e congêneres.
7.14 -- (VETADO) pela Lei Complementar 116/03.
7.15 -- (VETADO) pela Lei Complementar 116/03.
7.16 -- Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.17 -- Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.18 -- Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
congêneres.
7.19 -- Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo.
7.20 -- Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
7.21 -- Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e
exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.
7.22 -- Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 -- Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 -- Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 -- Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureza.
9 -- Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 -- Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat,
apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis,
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da
alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre
Serviços).
9.02 -- Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
9.03 -- Guias de turismo.
10 -- Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 -- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 -- Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e
contratos quaisquer.
10.03 -- Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial,
artística ou literária.
10.04 -- Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05 -- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de
Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
10.06 -- Agenciamento marítimo.
10.07 -- Agenciamento de notícias.
10.08 -- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação
por quaisquer meios.
10.09 -- Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 -- Distribuição de bens de terceiros.
11 -- Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 -- Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações.
11.02 -- Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 -- Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 -- Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie.
12 -- Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 -- Espetáculos teatrais.
12.02 -- Exibições cinematográficas.
12.03 -- Espetáculos circenses.
12.04 -- Programas de auditório.
12.05 -- Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06 -- Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 -- Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.08 -- Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 -- Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 -- Corridas e competições de animais.
12.11 -- Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação
do espectador.
12.12 -- Execução de música.
12.13 -- Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas,
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14 -- Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por
qualquer processo.
12.15 -- Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 12.16 --
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
12.17 -- Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13 -- Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 -- (VETADO) pela Lei Complementar 116/03.
13.02 -- Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
13.03 -- Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução,
trucagem e congêneres.
13.04 -- Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.05 -- Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
14 -- Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 -- Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS).
14.02 -- Assistência técnica.
14.03 -- Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS).
14.04 -- Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 -- Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e
congêneres, de objetos quaisquer.
14.06 -- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07 -- Colocação de molduras e congêneres.
14.08 -- Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09 -- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento.
14.10 -- Tinturaria e lavanderia.
14.11 -- Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 -- Funilaria e lanternagem.
14.13 -- Carpintaria e serralheria.
15 -- Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
15.01 -- Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
15.02 -- Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas
contas ativas e inativas.
15.03 -- Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de
atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 -- Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade,
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atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 -- Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos -- CCF ou em quaisquer outros
bancos cadastrais.
15.06 -- Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral;
abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra
agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de
veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
15.07 -- Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento,
inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de
saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 -- Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato
de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para
quaisquer fins.
15.09 -- Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais
serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
15.10 -- Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os
efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de
posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação,
impressos e documentos em geral.
15.11 -- Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
15.12 -- Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 -- Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito;
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem;
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio.
15.14 -- Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão
de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 -- Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em
terminais eletrônicos e de atendimento.
15.16 -- Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados
à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em
geral.
15.17 -- Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques
quaisquer, avulso ou por talão.
15.18 -- Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra,
análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de
contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito
imobiliário.
16 -- Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 -- Serviços de transporte de natureza municipal.
17 -- Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 -- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista;
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 -- Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e
congêneres.
17.03 -- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa.
17.04 -- Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 -- Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados
ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06 -- Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.07 -- (VETADO) pela Lei Complementar 116/03.
17.08 -- Franquia (franchising).
17.09 -- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10 -- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres.
17.11 -- Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.12 -- Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.13 -- Leilão e congêneres.
17.14 -- Advocacia.
17.15 -- Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.16 -- Auditoria.
17.17 -- Análise de Organização e Métodos.
17.18 -- Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.19 -- Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.20 -- Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.21 -- Estatística.
17.22 -- Cobrança em geral.
17.23 -- Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a
operações de faturização (factoring).
17.24 -- Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
18 -- Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação
de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
19 -- Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização
e congêneres.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização
e congêneres.
20 -- Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e
metroviários.
20.01 -- Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros,
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem,
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de
mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores,
estiva, conferência, logística e congêneres.
20.02 -- Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio
aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
20.03 -- Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
21 -- Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22 -- Serviços de exploração de rodovia.
22.01 -- Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação
de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
23 -- Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
23.01 -- Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24 -- Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos
e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres.
25 - Serviços funerários.
25.01 -- Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela;
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos;
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento,
embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
25.02 -- Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 -- Planos ou convênio funerários.
25.04 -- Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
26 -- Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 -- Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens

ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
27 -- Serviços de assistência social.
27.01 -- Serviços de assistência social.
28 -- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 -- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29 -- Serviços de biblioteconomia.
29.01 -- Serviços de biblioteconomia.
30 -- Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 -- Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 -- Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
32 -- Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33 -- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
34 -- Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35 -- Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
36 -- Serviços de meteorologia.
36.01 -- Serviços de meteorologia.
37 -- Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 -- Serviços de museologia.
38.01 -- Serviços de museologia.
39 -- Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do
serviço).
40 -- Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.

ANEXO I

(Campo reservado para dados do emitente, incluindo firma ou razão social.)
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS   _______ ª VIA SÉRIE A Nº ________
(Endereço completo do emitente)
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº _________________________________
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº ______________________________
OPERAÇÃO: ___________________________________________
(Tributada / Imune / Isenta)
DATA DA EMISSÃO _________ / __________ / _________

TOMADOR DOS SERVIÇOS
NOME OU RAZÃO SOCIAL ________________________________________________
ENDEREÇO _______________________________________________________________
MUNICÍPIO _____________________________________ ESTADO _________________
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº _____________________ INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº ____

UNIDADE  ______________________________
QUANTIDADE  ______________________________
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  ______________________________
PREÇO UNITÁRIO R$  ______________________________
PREÇO TOTAL R$  ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
TOTAL _____________________________________

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R$ _______________________________________

ALÍQUOTA % ________________________________________________

VALOR DO ISSQN R$ ______________________________________________
 (Nome, endereço, números da inscrição municipal, estadual e no CNPJ do impressor do
documento, a data da impressão, a quantidade da impressão, os números de ordem do
primeiro e do último documento impresso, a série, o mês, o ano e o número da ‘‘AIDF’’ e o
número do regime especial quando for o caso.)
TAMANHO NÃO INFERIOR A 14,8 X 21 CM EM QUALQUER SENTIDO.

ANEXO II
(Campo reservado para dados do emitente, incluindo firma ou razão social.)
(Endereço completo do emitente)
Inscrição Municipal nº _______________________________
Inscrição CNPJ   nº _______________________________
NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS ______ ª VIA SÉRIE B
Nº __________

OPERAÇÃO: TRIBUTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO: _____ / _____ / _____ VALOR DO SERVIÇO: R$ 

______________________________________________________________________
(Nome, endereço, números da inscrição municipal, estadual e no CNPJ do impressor do
documento, a data da impressão, a quantidade da impressão, os números de ordem do
primeiro e do último documento impresso, a série, o mês, o ano e o número da ‘‘AIDF’’ e o
número do regime especial quando for o caso.)
TAMANHO NÃO INFERIOR A 7,4 CM X 10,5 CM EM QUALQUER SENTIDO.

ANEXO III (TERMO DE ABERTURA)
TERMO DE ABERTURA

Este livro modelo 1 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS;
RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E
TERMOS DE OCORRÊNCIAS

da firma _________________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ. Nº ____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________

_______________________________________________
(Assinatura do responsável)
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ANEXO III (REGISTRO DE NOTAS FISCAIS)

ANEXO III (REGISTRO DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS)

ANEXO III (TERMOS DE OCORRÊNCIAS)
REGISTRO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAS
TERMOS DE OCORRÊNCIAS
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ANEXO III (TERMO DE ENCERRAMENTO)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Este livro modelo 1 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS;
RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E
TERMOS DE OCORRÊNCIAS

da firma ______________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ nº ____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________
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_______________________________________________
(Assinatura do responsável)

ANEXO IV (TERMO DE ABERTURA)
TERMO DE ABERTURA
Este livro modelo 2 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE IMPRESSÃO
DE DOCUMENTOS FISCAIS

da firma ______________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ nº ____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________

_______________________________________________
(Assinatura do responsável)

ANEXO IV (REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS)

ANEXO IV (TERMO DE ENCERRAMENTO)
TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro modelo 2 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE IMPRESSÃO
DE DOCUMENTOS FISCAIS

da firma ______________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ nº _____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________

_______________________________________________
(Assinatura do responsável)

ANEXO V (TERMO DE ABERTURA)
TERMO DE ABERTURA
Este livro modelo 3 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS E
TERMOS DE OCORRÊNCIAS

da firma ______________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ. nº ____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________

_______________________________________________
(Assinatura do responsável)

ANEXO V (REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS)
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ANEXO V (TERMOS DE OCORRÊNCIAS)

REGISTRO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAS
TERMOS DE OCORRÊNCIAS
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ANEXO V (TERMO DE ENCERRAMENTO)

TERMO DE ENCERRAMENTO
Este livro modelo 3 da Prefeitura Municipal de Campinas, que contém 50 folhas numeradas
tipograficamente de nº 1 a 50, servirá para:

REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS E TERMOS DE OCORRÊNCIAS

da firma ______________________________________________________________
estabelecida na _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ na cidade de Campinas -- Estado de São Paulo.
Inscrição no CNPJ nº _____________________________________________________
Inscrição Municipal nº ____________________________________________________
Campinas, ___________ de _______________________________ de _____________

_______________________________________________
(Assinatura do responsável)

DECRETO Nº 14591 DE 26 DE JANEIRO DE 2004
EXCLUI ÁREAS DO LOTEAMENTO JARDIM COLONIAL DAS RESTRIÇÕES

IMPOSTAS PELO DECRETO N° 14.091, DE 26 DE SETEMBRO DE 2002
O Prefeito do Município de Campinas, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campinas em preservar o
interesse público, e
CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental --
COVISA do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,
DECRETA:

Art. 1° Os lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da Quadra ‘‘E’’ do loteamento Jardim
Colonial ficam excluídos da restrição imposta pelo Decreto n° 14.091, de 26 de setembro de
2002.

Art. 2°Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de janeiro de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Prefeito Municipal, em exercício

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTERO
Secretária de Saúde

SILVIA FARIA
Secretária de Obras e Projetos

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania, conforme os elementos constantes do protocolado
administrativo nº 03/10/40.508, de 30 de julho de 2003, em nome de Secretaria Municipal de
Saúde, e publicado na Coordenadoria Administrativa do Gabinete da Prefeita, na data supra.

MARIA ISABEL DA CRUZ
Secretária de Gabinete e Governo em exercício

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

JMR/ DCR-04-03

LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Protocolado nº 13/0343/2002 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Assunto:
Tomada de Preços nº 065/2003 - Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras
de reforma geral da EMEF "Pe. Leão Vallerie".
Após análise técnica das propostas efetuada pela Engenheira Enide Mizue Takeda Penteado
da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, fls. 1.348 a 1.403 e 1.406 a 1.417, e avaliação
por esta Comissão, decide-se por:
1º) CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa CARRERA COMÉRCIO E
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., para o objeto consignado, pelo valor global de R$
312.731,69 (trezentos e doze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).
2º) DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas pelos motivos que
seguem:
a) por apresentar irregularidades nas composições de preços unitários, incorrendo no subitem
9.5.2.1 e por não apresentar as composições de preços unitários para diversos serviços,
descumprindo o subitem 7.1 c1 e incorrendo no subitem 9.5.1:
- DHY Engenharia e Comércio Ltda.
b) por alterarem os quantitativos dos serviços da planilha orçamentária da PMC referente aos
itens 900.06.05 e 400.01.01 respectivamente, descumprindo o subitem 7.4 e incorrendo no
subitem 9.5.8 do Edital:
- Leite de Barros Construtora Ltda.
- Margate Construções, Comércio e Empreendimentos Ltda.
c) por não apresentar a planilha de composição de preços unitários para nenhum dos serviços
da planilha orçamentária, descumprindo o subitem 7.1 c1 e incorrendo no subitem 9.5.1:
- Fábio Machado Oliveira Porto Ferreira - ME.
Os cálculos dos preços globais ofertados pelas empresas: METRO 4 CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., MACHADO CORRÊA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA., DHY ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., MARGATE CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA., CARRERA COMÉRCIO E
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., ALDERAAN ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA., LEITE DE BARROS CONSTRUTORA LTDA., FÁBIO MACHADO
OLIVEIRA PORTO FERREIRA - ME., MOLISE CONSTRUÇÕES LTDA., ELECNOR
DO BRASIL LTDA., PONTO FORTE CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS
LTDA., CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LTDA. e TOLTEC ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. foram conferidos pela Engenheira Enide Mizue Takeda Penteado da
Secretaria Municipal de Obras e Projetos, para fins de julgamento, conforme parecer e
planilhas constantes no presente protocolado.
A classificação das demais empresas encontra-se em planilha à fl. 1419 deste protocolado.

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente
de Licitações da Secretaria de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar
- Campinas - SP, nos horários das 08:30 às 16:30 horas. 

Campinas, 26 de janeiro de 2004
CARLOS HENRIQUE COUTINHO DO AMARAL

VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ROGÉRIO ALVES BARBOSA

CARLOS LEANDRO ARANHA GOUVÊA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2004 -
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E CUSTOS

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: 14/2003
Concorrência n.º:44 /2002 
Protocolo n.º: 10/13.460/2002
Objeto: registro de preços de materiais de consumo radiológico.
Detentora: Dakfilm Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 10/02/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - fixador rx p/ processadora automática 76 lts. / R$121,00 / peça
4 - revelador rx p/ processadora automática 76 lts. / R$229,00 / peça
5 - fixador p/ revelação rx odontológico - fr. 400 a 600 ml - R$44,65
6 - revelador p/ rx odontológico - fr 400 a 600 ml - R$44,65
7 - filme p/ rx cor verde 18 x 24 cm - cx. C/ 100 unidades / R$59,00 / peça
8 - filme p/ rx cor verde 24 x 30 cm - cx. C/ 100 unidades / R$98,00 / peça
9 - filme p/ rx cor verde 30 x 40 cm - cx. C/ 100 unidades / R$165,00 / peça
10 - filme p/ rx cor verde 35 x 35 cm - cx. C/ 100 unidades / R$172,00 / peça
11 - filme p/ rx cor verde13 x 18 cm - cx. C/ 100 unidades / R$32,00 / peça
12 - filme p/ rx cor verde 35 x 43 cm - cx. C/ 100 unidades / R$208,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 15/2003
Concorrência n.º:44 /2002 
Protocolo n.º: 10/13.460/2002
Objeto: registro de preços de materiais de consumo radiológico.
Detentora: IBF -- Indústria Brasileira de Filmes Ltda.
Vigência da Ata: 10/02/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
15 - filme radiológico p/ mamografia retangular 24 x 30 cm / R$220,00 / peça
16 - filme radiológico p/ mamografia 18 x 24 cm / R$126,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 16/2003
Concorrência n.º:44 /2002 
Protocolo n.º: 10/13.460/2002
Objeto: registro de preços de materiais de consumo radiológico.
Detentora: Imagem Produtos Radiológicos Ltda.
Vigência da Ata: 10/02/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - filme radiológico odontológico periapical cx. C/ 150 unid. / R$105,50 / peça
2 - filme radiológico periapical infantil cx. C/ 100 unid. - cancelado
3 - fixador rx p/ processadora automática 76 lts. - R$121,00
4 - revelador rx p/ processadora automática 76 lts. - R$229,00
5 - fixador p/ revelação rx odontológico - fr. 400 a 600 ml / R$44,65 / peça
6 - revelador p/ rx odontológico - fr 400 a 600 ml / R$44,65 / peça

Ata de Registro de Preços: 29/2003
Concorrência n.º:53 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.676/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente
habilitados, trabalhando predominantemente na ar 06 (região v)
Detentora: Consfran Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7
m3, concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m,
remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$26,00 / hora
3 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidademínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado -
R$40,60
4 - prestação de serviços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3,
potência superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador
habilitado / R$50,00 / hora
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3,
potência superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$14,90
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado / R$28,00 / hora
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado
- R$52,56
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado - R$19,98
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$50,00 / hora
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t,
potência superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado - R$109,90
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t,
potencia superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado - R$117,90
13 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t,
potencia superior a 130 hp, dotado de guindaste veicular hidráulico de capacidade superior a
4 t, remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$240,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 30/2003
Concorrência n.º:53 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.676/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente
habilitados, trabalhando predominantemente na ar 06 (região v)
Detentora: Verdlix Comércio e Locação Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda - me
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - prestação de serviços de caminhão irrigadeira com bomba, com pé de crivo para carga
mangueira de pressão e barra espargidora trazeira ou dispositivo equivalente capacidade
mínima 8000l, potência superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com
motorista habilitado / R$198,20 / hora

Ata de Registro de Preços: 31/2003
Concorrência n.º:53 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.676/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
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equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente
habilitados, trabalhando predominantemente na ar 06 (região v)
Detentora: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3,
potência superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado / R$14,90 / hora
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$28,00
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado
- R$52,56
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado - R$19,98
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$50,00
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t,
potência superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado / R$109,90 / hora
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$117,90
/ hora

Ata de Registro de Preços: 32/2003
Concorrência n.º:53 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.676/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 06 (região v)
Detentora: Interloc Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado / R$19,98 / hora

Ata de Registro de Preços: 33/2003
Concorrência n.º:53 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.676/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 06 (região v)
Detentora: Equipav S.A. -- Pavimentação Engenharia e Comércio
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação deserviços escavadeira hidráulica de esteiras, capacidade mínima da concha 0,9 m3,
potência superior a 110 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$61,47 / hora.
2 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$26,00
3 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidademínima da caçamba 1,9 m3, potencia superior
a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$40,60 / hora.
4 - prestação de serviços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3, potência
superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$50,00
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$14,90
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$28,00
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$52,56 / hora.

Ata de Registro de Preços: 34/2003
Concorrência n.º:52 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.680/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhando para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 13 (região IX)
Detentora: Consfran Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$26,00 / hora
3 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidademínima da caçamba 1,9 m3, potencia superior
a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$44,80
4 - prestação de serviços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3, potência
superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$50,00 /
hora
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$16,00 /
hora
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$28,00 /
hora
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$60,00
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$17,50
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$50,00 / hora
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$120,00 /
hora

Ata de Registro de Preços: 35/2003
Concorrência n.º:52 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.680/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhando para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 13 (região IX)
Detentora: Verdlix Comércio e Locação veículos, máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado / R$17,50 / hora
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$50,00
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado - R$120,00
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$144,50
/ hora
13 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 130 hp, dotado de guindaste veicular hidráulico de capacidade superior a 4 t, remunerado
por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$218,50 / hora
14 - prestação de serviços de caminhão irrigadeira com bomba, com pé de crivo para carga
mangueira de pressão e barra espargidora trazeira ou dispositivo equivalente capacidade mínima
8000l, potência superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado / R$218,50 / hora

Ata de Registro de Preços: 36 /2003
Concorrência n.º:52 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.680/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhando para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 13 (região IX)
Detentora: Gramacon -- Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidademínima da caçamba 1,9 m3, potencia superior
a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$44,80 / hora

Ata de Registro de Preços: 37/2003
Concorrência n.º:52 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.680/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhando para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 13 (região IX)
Detentora: Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação deserviços escavadeira hidráulica de esteiras, capacidade mínima da concha 0,9 m3,
potência superior a 110 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$63,79 / hora

Ata de Registro de Preços: 38/2003
Concorrência n.º:52 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.680/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhando para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 13 (região IX)
Detentora: T.B.P.O. Construtora Ltda. 
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$60,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 39/2003
Concorrência n.º:51 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.678/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 12 (região VIII)
Detentora: Sobreloc -- Saneamento, Obras e Locação Ltda. 
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação deserviços escavadeira hidráulica de esteiras, capacidade mínima da concha 0,9 m3,
potência superior a 110 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$64,90 / hora

Ata de Registro de Preços: 40/2003
Concorrência n.º:51 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.678/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 12 (região VIII)
Detentora: Consfran Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$26,00 / hora
3 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidademínima da caçamba 1,9 m3, potencia superior
a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$32,00 / hora
4 - prestação de serviços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3, potência
superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$50,00 /
hora
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$14,95
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$27,80
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$55,00
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$25,80
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$50,00 / hora
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado - R$113,80
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado - R$110,49
13 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 130 hp, dotado de guindaste veicular hidráulico de capacidade superior a 4 t, remunerado
por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$240,00 / hora
14 - prestação de serviços de caminhão irrigadeira com bomba, com pé de crivo para carga
mangueira de pressão e barra espargidora trazeira ou dispositivo equivalente capacidade mínima
8000l, potência superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado / R$240,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 41/2003
Concorrência n.º:51 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.678/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 12 (região VIII)
Detentora: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$14,95 /
hora
6 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$27,80 /
hora
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$55,00
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$25,80
9 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
10 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$50,00
11 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$113,80 /
hora
12 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$110,49
/ hora

Ata de Registro de Preços: 42/2003
Concorrência n.º:51 /2002 
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Protocolo n.º: 10/17.678/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 12 (região VIII)
Detentora: Terraplanagem e Transportadora A. Fernandez Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado
/ R$55,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 43/2003
Concorrência n.º:51 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.678/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente
habilitados, trabalhando predominantemente na ar 12 (região VIII)
Detentora: Gramacon -- Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda.
Vigência da Ata: 26/02/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado / R$25,80 / hora

Ata de Registro de Preços: 45/2003
Concorrência n.º:55 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente
habilitados, trabalhando predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,90 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$35,00
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$15,20
/ hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$25,00
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$42,00
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$15,40
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$50,00
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$109,20 /
hora

Ata de Registro de Preços: 46/2003
Concorrência n.º:55 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora: Consfran Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$35,00 /
hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$15,20
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$25,00
/ hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$42,00 / hora
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$15,40
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$50,00 / hora

Ata de Registro de Preços:47/2003
Concorrência n.º:55 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora: Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado / R$15,40 / hora

Ata de Registro de Preços: 48/2003
Concorrência n.º:55 /2002 
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora: Transviacon Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$117,90
/ hora

Ata de Registro de Preços: 49/2003
Concorrência n.º: 56/2002 
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
Detentora:Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME 
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,90 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$35,00
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$14,95
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$25,00

5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$56,63
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$18,00
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$50,00
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$109,20 /
hora
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$119,20
/ hora

Ata de Registro de Preços: 50/2003
Concorrência n.º: 56/2002 
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
Detentora: Consfran Engenharia e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$35,00 /
hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$14,95
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$25,00
/ hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$56,63
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou outro
implemento com operador habilitado / R$18,00 / hora
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$50,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 51/2003
Concorrência n.º: 56/2002 
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
Detentora: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transportes de Campinas e Região
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$14,95
/ hora

Ata de Registro de Preços: 52/2003
Concorrência n.º: 56/2002 
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
Detentora: Interloc Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 06/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
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$56,63 / hora

Ata de Registro de Preços: 57/2003
Concorrência n.º: 01/2003 
Protocolo n.º: 10/21.790/2002
Objeto:registro de preços de açúcar refinado.
Detentora: Terrão Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 17/03/2004
Órgão gerenciador: SMA - DPCC
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 -- açúcar refinado -- embalagem 1 kg / R$1,18 / kg
Ata de Registro de Preços: 63/2003
Concorrência n.º: 59/2002
Protocolo n.º: 10/17.683/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 08, 09 e 10 (região VI)
Detentora:.A Roberto Padilha & Cia Ltda. - ME
Vigência da Ata: 30/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$51,10 / hora

Ata de Registro de Preços: 64/2003
Concorrência n.º: 59/2002
Protocolo n.º: 10/17.683/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 08, 09 e 10 (região VI)
Detentora: D. de Oliveira Jesus Transportes - ME
Vigência da Ata: 30/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$37,85 /
hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$14,90
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$27,20
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,10
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou outro
implemento com operador habilitado / R$16,15 / hora

Ata de Registro de Preços: 65/2003
Concorrência n.º: 59/2002
Protocolo n.º: 10/17.683/2002
Objeto:registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 08, 09 e 10 (região VI)
Detentora: verdlix comércio e locação veículos máquinas e equipamentos ltda. - me
Vigência da Ata: 30/03/2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,20 /hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$37,85
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
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superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - /
R$14,90 / hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$27,20 /
hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,10
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou outro
implemento com operador habilitado - R$16,15
7 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$108,00 /
hora
8 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$114,00
/ hora

Ata de Registro de Preços: 68/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: Verdlix Comércio e Locação Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda-ME Vigência da
Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$113,00
/ hora

Ata de Registro de Preços: 69/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: equipav s/a - pavimentação, engenharia e comércio 
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /R$28,74 / hora

Ata de Registro de Preços: 70/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de
equipamentos, máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados,
trabalhando predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: A Roberto Padilha & Cia Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - /
R$39,42 / hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3,
potência superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$15,50
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado -
R$28,50
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$51,10 / hora

Ata de Registro de Preços: 71/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: cotescar cooperativa de trabalho e serviços em transporte de campinas e região
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$15,50 /
hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$28,50
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,10
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$16,00
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
8 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$98,00 /
hora

Ata de Registro de Preços: 72/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$28,50 /
hora

Ata de Registro de Preços: 73/2003
Concorrência n.º: 60/2002
Protocolo n.º: 10/17.684/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 03 e 04 (região III)
Detentora: Gutierrez Empreendimentos e Participações Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado / R$16,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 74/2003
Concorrência n.º: 58/2002
Protocolo n.º: 10/17.682/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas subprefeituras de sousas e joaquim egídio (região XI)
Detentora: Gutierrez Empreendimentos e Participações Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,

concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m3,
remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$29,00 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$39,42
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$15,55
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$28,65
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,10
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$16,30
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado /
R$300,00 / hora
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador habilitado
- R$60,00
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$116,00 /
hora

Ata de Registro de Preços: 75/2003
Concorrência n.º: 58/2002
Protocolo n.º: 10/17.682/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas subprefeituras de sousas e joaquim egídio (região XI)
Detentora:: cotescar cooperativa de trabalho e serviços em transporte de campinas e região
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$15,55 /
hora

Ata de Registro de Preços: 76/2003
Concorrência n.º: 58/2002
Protocolo n.º: 10/17.682/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas subprefeituras de sousas e joaquim egídio (região XI)
Detentora:: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado / R$16,30 / hora
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado -
R$300,00
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador habilitado
- R$60,00
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado - R$116,00
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$124,00
/hora

Ata de Registro de Preços: 77/2003
Concorrência n.º: 58/2002
Protocolo n.º: 10/17.682/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas subprefeituras de sousas e joaquim egídio (região XI)
Detentora:: Terrabella Construções Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador habilitado
/ R$60,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 78/2003
Concorrência n.º: 58/2002
Protocolo n.º: 10/17.682/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas subprefeituras de sousas e joaquim egídio (região XI)
Detentora:: A Roberto Padilha & Cia Ltda - ME
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$39,42 /
hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado - R$15,55
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$28,65 /
hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$51,10 / hora

Ata de Registro de Preços: 79/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado / R$17,20 / hora

Ata de Registro de Preços: 80/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transporte de Campinas e Região
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$29,50 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$43,99
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$14,89 /
hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia 
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$29,50 /
hora

Ata de Registro de Preços: 81/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
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predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: Transviacom Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$122,00
/ hora

Ata de Registro de Preços: 82/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: Interloc Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
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$56,63 / hora
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$17,20
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado -
R$374,37
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$61,43 / hora
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$119,80 /
hora

Ata de Registro de Preços: 83/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: SPL Transportes e Terraplanagem Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$43,99 /
hora

Ata de Registro de Preços: 84/2003
Concorrência n.º: 57/2002
Protocolo n.º: 10/17.679/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar 14 e subprefeitura barão geraldo (região X)
Detentora:: Schunk Terraplanagem e transportes Ltda.
Vigência da Ata: 02/04//2004
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 -prestação de serviços de rolo de pé de carneiro com operador habilitado / R$374,37 / hora

Ata de Registro de Preços: 89/2003
Concorrência n.º: 56 /2002
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
 Detentora:: Verdlix Comércio e locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 -prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,90 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado -
R$42,99
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3,
potência superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$14,95
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado / R$28,90 / hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador
habilitado - R$56,63
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado - R$19,98
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$342,40
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$61,43
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$109,20 / hora
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$119,20 / hora

Ata de Registro de Preços:90 /2003
Concorrência n.º: 56 /2002
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
 Detentora:: Interloc Transportes Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
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$56,63 / hora
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado / R$19,98 / hora
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$342,40
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$61,43 / hora

Ata de Registro de Preços: 91/2003
Concorrência n.º: 56 /2002
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
 Detentora:: SPL Transportes e Terraplenagem Ltda.
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 -prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$42,99 / hora

Ata de Registro de Preços: 92/2003
Concorrência n.º: 56 /2002

Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
 Detentora:: Schunck Terraplanagem e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 -prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado - /
R$342,40 / hora
Ata de Registro de Preços: 93/2003
Concorrência n.º: 56 /2002
Protocolo n.º: 10/17.681/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar 11 e sub prefeitura de nova aparecida (região VII)
 Detentora:: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transporte de Campinas e Região
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado /
R$14,95 / hora

Ata de Registro de Preços: 94/2003
Concorrência n.º: 55 /2002
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora:: Verdlix Comércio e Locação Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,90 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado -
R$38,85
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado /
R$15,20 / hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$28,90
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,25
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado - R$15,40
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$323,14
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$51,74
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$109,20 / hora

Ata de Registro de Preços: 95/2003
Concorrência n.º: 55 /2002
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora::Comercial Agrícola Converd e Prestadora de Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado / R$15,40 / hora

Ata de Registro de Preços: 96/2003
Concorrência n.º: 55 /2002
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora:: Transviacon Conservação e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado / R$28,90 / hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$51,25
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou trado mecânico e/ou betoneira e/ou
outro implemento com operador habilitado - R$15,40
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado -
R$323,14
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado - R$51,74
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado -
R$109,20
10 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$117,90 / hora

Ata de Registro de Preços:97/2003
Concorrência n.º: 55 /2002
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora::D. de Oliveira Jesus Transportes - ME
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$38,85 / hora
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado -
R$15,20
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$28,90
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$51,25 / hora

Ata de Registro de Preços: 98/2003
Concorrência n.º: 55 /2002
Protocolo n.º: 10/17.685/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas e devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente nas ar’s 5 e 7 (região IV)
Detentora::Equipav S/A -- Pavimentação, Engenharia e Comércio 
Vigência da Ata: 03/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
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Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de rolo pé de carneiro  07 t um. (por dia) com operador habilitado - /
R$323,14 / hora
8 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$51,74 / hora

Ata de Registro de Preços: 103/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Seller Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - barbante crú 8 fios - rolo c/ 400 gramas / R$2,99 / peça
2 - tesoura padrão escolar - 8 pol. - R$3,71
3 - disquete dupla face alta densidade 3.1/2 pol. - cx. C/ 10 unid. - R$8,06
4 - lápis preto n.2 - R$0,08
5 - lápis de cor - cx c/ 36 unid. - tam. Grande - R$2,03
6 - lapiseira c/ ponta aço corpo plástico - 0,5 mm espessura - R$0,72
7 - grafite 0,5 mm hb - estojo c/ 12 minas - R$0,40
8 - apontador para lápis em plástico tipo escolar - R$0,11
9 - caneta esferográfica escrita grossa azul, fabric. Nacional / R$0,18 / peça
10 - caneta esferográfica escrita grossa preta, fabric. Nacional / R$0,18 / peça
11 - caneta esferográfica escrita grossa vermelha, fabric. Nacional / R$0,18 / peça
12 - caneta p/ marcar texto amarela - R$0,56
13 - pincel atomico azul - tamanho grande / R$0,61 / peça
14 - pincel atomico preto - tamanho grande / R$0,61 / peça
15 - pincel atomico vermelho - tamanho grande / R$0,61 / peça
16 - fita celulose transparente 12 mm x 30 mt - R$0,25
17 - clips p/ papel 4/0 - cx. C/ 50 unid. - R$0,45
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades - R$1,35
19 - borracha vinil c/ protetor 42 x 21 x 11 - R$0,34
20 - colchete metal latonado n. 10 cx. C/ 72 unid. - R$1,02
21 - alfinete c/ cabeça colorida - cx. C/ 50 unid. - R$1,25
22 - corretivo líquido - 18 ml - R$0,40
23 - cola em bastão de 08 a 10 grs. - R$0,54
24 - cola plástica branca em tubo de 40 grs. / R$0,25 / peça
25 - pasta suspensa c/ grampo e visor 240 x 370 mm / R$0,34 / peça
26 - pasta a-z tamanho ofício dorso largo - 282 x 345 mm / R$1,98 / peça
27 - pasta plástificada fechada c/ elástico - dorso largo - R$0,51
28 - bobina p/ fax-simile - 216 x 30 mt. - R$4,75
29 - formulário contínuo ug 240/11 pol. 1 via branco - cx. C/ 3000 fls. - R$61,25
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
31 - fita gomada crepe 19 x 50 m. 0,16 mm de espessura / R$1,36 / peça
32 - saco plástico tam ofício 240 x 340 mm - c/ 02 furos / R$0,06 / peça
33 - caixa de papelão arquivo morto 36,5 x 14 x 25 cm / R$0,79 / peça
34 - régua plástica transparente - 30 cm / R$0,11 / peça
35 - papel carbono azul 220 x 330 mm caixa c/ 100 / R$11,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 104/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Adriana Moura & Cia Ltda. - ME
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 -tesoura padrão escolar - 8 pol. / R$3,71 / peça

Ata de Registro de Preços: 105/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Nova Era Comercial Distribuidora Ltda. - EPP 
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
4 - lápis preto n.2 / R$0,08 / peça

Ata de Registro de Preços: 106/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades / R$1,35 / peça

Ata de Registro de Preços: 107/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Challenger Comércio e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - disquete dupla face alta densidade 3.1/2 pol. - cx. C/ 10 unid. / R$8,06 / peça
4 - lápis preto n.2 - R$0,08
5 - lápis de cor - cx c/ 36 unid. - tam. Grande - R$2,03
6 - lapiseira c/ ponta aço corpo plástico - 0,5 mm espessura - R$0,72
7 - grafite 0,5 mm hb - estojo c/ 12 minas - R$0,40
8 - apontador para lápis em plástico tipo escolar - R$0,11
9 - caneta esferográfica escrita grossa azul, fabric. Nacional - R$0,18
10 - caneta esferográfica escrita grossa preta, fabric. Nacional - R$0,18
11 - caneta esferográfica escrita grossa vermelha, fabric. Nacional - R$0,18
12 - caneta p/ marcar texto amarela - R$0,56
13 - pincel atomico azul - tamanho grande - R$0,61
14 - pincel atomico preto - tamanho grande - R$0,61
15 - pincel atomico vermelho - tamanho grande - R$0,61
16 - fita celulose transparente 12 mm x 30 mt - R$0,25
17 - clips p/ papel 4/0 - cx. C/ 50 unid. - R$0,45
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades - R$1,35
19 - borracha vinil c/ protetor 42 x 21 x 11 - R$0,34
20 - colchete metal latonado n. 10 cx. C/ 72 unid. - R$1,02
21 - alfinete c/ cabeça colorida - cx. C/ 50 unid. / R$1,25 / peça
22 - corretivo líquido - 18 ml - R$0,40
23 - cola em bastão de 08 a 10 grs. - R$0,54
24 - cola plástica branca em tubo de 40 grs. - R$0,25
25 - pasta suspensa c/ grampo e visor 240 x 370 mm - R$0,34
26 - pasta a-z tamanho ofício dorso largo - 282 x 345 mm - R$1,98
27 - pasta plástificada fechada c/ elástico - dorso largo / R$0,51 / peça

Ata de Registro de Preços: 108/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Comercial Modelocópias Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
20 - colchete metal latonado n. 10 cx. C/ 72 unid. /R$1,02 / peça
21 - alfinete c/ cabeça colorida - cx. C/ 50 unid. - R$1,25
22 - corretivo líquido - 18 ml - R$0,40
23 - cola em bastão de 08 a 10 grs. - R$0,54
24 - cola plástica branca em tubo de 40 grs. - R$0,25
25 - pasta suspensa c/ grampo e visor 240 x 370 mm - R$0,34
26 - pasta a-z tamanho ofício dorso largo - 282 x 345 mm - R$1,98

27 - pasta plástificada fechada c/ elástico - dorso largo - R$0,51
28 - bobina p/ fax-simile - 216 x 30 mt. / R$4,75 / peça

Ata de Registro de Preços: 109/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
5 - lápis de cor - cx c/ 36 unid. - tam. Grande / R$2,03 / peça
6 - lapiseira c/ ponta aço corpo plástico - 0,5 mm espessura - R$0,72
7 - grafite 0,5 mm hb - estojo c/ 12 minas - R$0,40
8 - apontador para lápis em plástico tipo escolar - R$0,11
9 - caneta esferográfica escrita grossa azul, fabric. Nacional - R$0,18
10 - caneta esferográfica escrita grossa preta, fabric. Nacional - R$0,18
11 - caneta esferográfica escrita grossa vermelha, fabric. Nacional - R$0,18
12 - caneta p/ marcar texto amarela - R$0,56
13 - pincel atomico azul - tamanho grande - R$0,61
14 - pincel atomico preto - tamanho grande - R$0,61
15 - pincel atomico vermelho - tamanho grande - R$0,61
16 - fita celulose transparente 12 mm x 30 mt - R$0,25
17 - clips p/ papel 4/0 - cx. C/ 50 unid. - R$0,45
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades - R$1,35
19 - borracha vinil c/ protetor 42 x 21 x 11 / $0,34 / peça

Ata de Registro de Preços: 110/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: S.S. Silveira & Silveira Comercial Lçtda -- EPP.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - clips p/ papel 4/0 - cx. C/ 50 unid. / R$0,45 / Peça
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades - R$1,35
19 - borracha vinil c/ protetor 42 x 21 x 11 - R$0,34
20 - colchete metal latonado n. 10 cx. C/ 72 unid. - R$1,02
21 - alfinete c/ cabeça colorida - cx. C/ 50 unid. - R$1,25
22 - corretivo líquido - 18 ml - R$0,40
23 - cola em bastão de 08 a 10 grs. - R$0,54
24 - cola plástica branca em tubo de 40 grs. - R$0,25
25 - pasta suspensa c/ grampo e visor 240 x 370 mm - R$0,34
26 - pasta a-z tamanho ofício dorso largo - 282 x 345 mm - R$1,98
27 - pasta plástificada fechada c/ elástico - dorso largo - R$0,51
28 - bobina p/ fax-simile - 216 x 30 mt. - R$4,75
29 - formulário contínuo ug 240/11 pol. 1 via branco - cx. C/ 3000 fls. / R$61,25 / peça

Ata de Registro de Preços: 111/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: W. F. Brasil Comercial e Importadora Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - lapiseira c/ ponta aço corpo plástico - 0,5 mm espessura / R$0,72 / peça
7 - grafite 0,5 mm hb - estojo c/ 12 minas / R$0,40 / peça
8 - apontador para lápis em plástico tipo escolar / R$0,11 / peça
9 - caneta esferográfica escrita grossa azul, fabric. Nacional - R$0,18
10 - caneta esferográfica escrita grossa preta, fabric. Nacional - R$0,18
11 - caneta esferográfica escrita grossa vermelha, fabric. Nacional - R$0,18
12 - caneta p/ marcar texto amarela / R$0,56 / peça
13 - pincel atomico azul - tamanho grande - R$0,61
14 - pincel atomico preto - tamanho grande - R$0,61
15 - pincel atomico vermelho - tamanho grande - R$0,61
16 - fita celulose transparente 12 mm x 30 mt / R$0,25 / peça
17 - clips p/ papel 4/0 - cx. C/ 50 unid. - R$0,45
18 - grampo 26/6 p/ grampeador - cx c/ 5.000 unidades - R$1,35
19 - borracha vinil c/ protetor 42 x 21 x 11 - R$0,34
20 - colchete metal latonado n. 10 cx. C/ 72 unid. - R$1,02
21 - alfinete c/ cabeça colorida - cx. C/ 50 unid. - R$1,25
22 - corretivo líquido - 18 ml / R$0,40 / peça
23 - cola em bastão de 08 a 10 grs. / R$0,54 / peça
24 - cola plástica branca em tubo de 40 grs. - R$0,25
25 - pasta suspensa c/ grampo e visor 240 x 370 mm - R$0,34
26 - pasta a-z tamanho ofício dorso largo - 282 x 345 mm - R$1,98
27 - pasta plástificada fechada c/ elástico - dorso largo - R$0,51
28 - bobina p/ fax-simile - 216 x 30 mt. - R$4,75
29 - formulário contínuo ug 240/11 pol. 1 via branco - cx. C/ 3000 fls. - R$61,25
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
31 - fita gomada crepe 19 x 50 m. 0,16 mm de espessura - R$1,36
32 - saco plástico tam ofício 240 x 340 mm - c/ 02 furos - R$0,06
33 - caixa de papelão arquivo morto 36,5 x 14 x 25 cm - R$0,79
34 - régua plástica transparente - 30 cm - R$0,11
35 - papel carbono azul 220 x 330 mm caixa c/ 100 - R$11,00
36 - pasta plástificada s/ elástico 235 x 357 cores azul ou preta / R$0,34 / peça

Ata de Registro de Preços: 112/2003
Concorrência n.º: 48 /2002
Protocolo n.º: 10/15.609/2002
Objeto: registro de preços de material de consumo para escritório
Detentora:: Sixpel Informática e Material de Escritório Ltda.
Vigência da Ata: 07/04/2004 
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. / R$10,16 / peça

Ata de Registro de Preços: 114/2003
Concorrência n.º: 61/2002
Protocolo n.º: 10/17.677/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar’S 01 E 02 e subprefeitura barão geraldo (região II)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora:: Comercial Agrícola Converd Prestação de serviços Ltda.
Vigência da Ata: 09/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$27,00 / hora
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$39,42
3 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$14,60 /
hora
4 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3, potencia
superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado / R$27,60 /
hora
5 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado /
R$45,20 / hora
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$17,50
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado -
R$323,14
8 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado / R$105,00 /
hora
9 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
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superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$112,20 / hora

Ata de Registro de Preços: 115/2003
Concorrência n.º: 61/2002
Protocolo n.º: 10/17.677/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar’S 01 E 02 e subprefeitura barão geraldo (região II)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora:: Equipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio
Vigência da Ata: 09/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  t t um (por dia) com operador habilitado /
R$323,14 / hora

Ata de Registro de Preços: 116/2003
Concorrência n.º: 61/2002
Protocolo n.º: 10/17.677/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar’S 01 E 02 e subprefeitura barão geraldo (região II)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora:: ª Roberto Padilha & Cia Ltda. - ME
Vigência da Ata: 09/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$39,42 /
hora

Ata de Registro de Preços: 117/2003
Concorrência n.º: 61/2002
Protocolo n.º: 10/17.677/2002
Objeto: registro de preços de hora/dia trabalhada para a prestação de serviços de equipamentos,
máquinas e caminhões, com operadores / motoristas devidamente habilitados, trabalhando
predominantemente na ar’S 01 E 02 e subprefeitura barão geraldo (região II)
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora:: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transporte de Campinas e Região
Vigência da Ata: 09/04/2004 
Órgão gerenciador: SMSPCAR
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado / R$17,50 / hora

Ata de Registro de Preços: 119/2003
Concorrência n.º: 007/2003
Protocolo n.º: 10/2955/2003
Objeto: registro de preços de tiras teste para glicemia com fornecimento de glicosimetro e tubos de
coleta com gel separador, para abastecer as unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora:: Vacuette do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 10/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade

1 - tubo coleta c/ gel separador - 5 a 6 ml - lote c/ 100 / R$55,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 120/2003
Concorrência n.º: 007/2003
Protocolo n.º: 10/2955/2003
Objeto: registro de preços de tiras teste para glicemia com fornecimento de glicosimetro e tubos de
coleta com gel separador, para abastecer as unidades de saúde
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
 Detentora::Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 10/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2- tira teste para determinação de glicose no sangue / R$0,88 / peça

Ata de Registro de Preços: 123/2003
Concorrência n.º: 049/2002
Protocolo n.º: 10/17216/2003
Objeto: registro de preçosde materiais de consumo para laboratório municipal
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Aimara Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 14/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
45 - diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 -- abbott / R$342,98 / peça
46 - reagente p/ hemoglobina livre new p/ equip. cell dyn 4000 / R$342,98 / peça
47 - leucocitos a p/ equipamento cell dyn 4000 -- abbott / R$1.514,86 / peça
48 - leucocitos b p/ equipamento cell dyn 4000 -- abbott / - R$628,80 / peça
49 - reticulocitos cd - 4000 p/ equip. cell dyn 4000 -- abbott / R$554,43 / peça
50 - controle 3 niveis 26-d-4000 p/ equip. cell dyn 4000 -- abbott / R$1.134,72 / peça
51 - controle de reticulocitos p/ equip. cell dyn 4000 -- abbott / R$916,94 / peça
52 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott / R$113,18 / peça
53 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 -- abbott / - R$113,18 / peça
54 - capilar de espermagrama p/ equipamento ska-IIb-mês - cancelado
55 - urinopack p/ equipamento uf-100 sysmex roche - cancelado
56 - urinosearch p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
57 - urinosheath p/ equipamento uf-100 sysmex - cancelado
58 - uf check 3 níveis p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
59 - bico de bunsen inclinável para laboratório - R$149,10
60 - caldo de fenilalamina modificado ewing - frasco 100 grs. - R$580,73
61 - disco de papel impregnado com fator v frasco 30 a 50 discos - R$30,00
62 - disco de papel impregnados c/ pyr (l-pyrrolidonyl0-b-naphty) - cancelado
63 - kit waller rose - R$80,00
64 - l arginina pa frasco com 25 gramas - R$24,40
65 - l lisina p a - frasco com 25 gramas - R$14,20
66 - l ortinitina p a - frasco com 25 gramas - R$56,40
67 - oxidase em ampola - cancelado
68 - maltose p a frasco com 100 gramas - R$169,40
69 - agua oxigenada 3% - frasco c/ 01 litro - cancelado
70 - alca calibrada descartável 10 ul (1:100) - R$0,20
71 - alca niquel cromo calibrada 0,001 (1:1000) - cancelado
72 - amoniaco 25% - frasco c/ 01 lt. - cancelado
73 - arabinose p a - frasco c/ 25 gramas. - R$184,31
74 - disco de papel impregnado com fator x frasco de 30 a 50 discos - R$30,00
75 - diluente isotônico d s / R$342,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 124/2003
Concorrência n.º: 049/2002
Protocolo n.º: 10/17216/2003
Objeto: registro de preçosde materiais de consumo para laboratório municipal
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Bionova Produtos de Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 14/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
2 - agar dnase metodo jefrie - frasco c/ 500 grs. /R$432,10 / peça
3 - agar bile esculina grupo sorológico d - fr. C/ 500 grs. - R$861,12
4 - agar uréia - frasco c/ 500 grs. - cancelado
5 - lamina microscopia em microbiológica - caixa c/ 50. / R$4,79 / peça
6 - agar motilidade test meio - frasco c/ 500 grs. - R$537,78
7 - capilares p/ microhematocrito - frasco c/ 500 ml / R$4,59 / peça
8 - azul cresil brilhante - embal. Min. 10 e máx. 25 grs. - R$492,16
9 - detergente líquidobio-degradavel - embal. Mín. 4 e máx. 5 lts. - R$22,20

10 - kit reagentes isoton III galão com 20 litros - R$173,95
11 - kit regente lyses III - frasco c/ 1000 ml. - R$320,62
12 - tubo conico polipropileno graduado - 12 ml - R$0,13
13 - becker vidro - cap. P/ 1000 ml / R$12,67 / peça
14 - lamina de vidro limpa p/ microscopia med. 26,6 x 76,0 mm - R$14,50
15 - proveta vidro graduada - cap. P/ 1000 ml/ R$27,60 / peça
16 - proveta polipropileno - 1000 ml - R$16,85
17 - repipetador vidro 10 ml - 1/10 / R$174,98 / peça
18 - bastao vidro - 40 x 0,8 cm diametro - cancelado
19 - estante pvc para 100 tubos - 13 x 13 mm - R$16,40
20 - disco antibiótico norfloxacilin - fr. C/ 50 discos / R$3,99 / peça
21 - disco antibiotico nitrofurantoina - fr. C/ 50 discos - cancelado
22 - acetona p a - embalagem de vidro c/ 01 litro - cancelado
23 - acido cloridrico p a - fr. 1 lt. - cancelado
24 - sangue carneiro p/ laboratório - 50 ml - cancelado
25 - ampola p/ controle esterilização autoclave - cx. C/ 100 unid. - R$729,00
26 - becker policarbonato - 1000 ml. - cancelado
27 - jarra p/ incubação em micro-aerofilia, em pvc, aprox. 3,5 lts. /R$132,40 / peça
28 - parasitokit: conjunto p/ preparação exame protoparasitolo - cancelado
29 - cepa padrão: escherchia coli atcc 25922 - cancelado
30 - cepa padrão: staphylococcus aureus atcc 25923 - cancelado
31 - cepa padrao pseudomonas aeruginosa atcc 27853 - cancelado
32 - permanganato pótassio p a - frasco mínimo 200 máximo 500 grs. - R$15,00
33 - estante pvc para 100 tubos - 16 x 16 mm / R$12,49 / peça
34 - copo acrílico cristal liso descart. Cap. 120/125 ml - cx. C/ 1000/ R$189,00 / peça
35 - kit reagente retic resp - marca coulter - R$1.720,26
36 - kit reagente retic cell control - marca couter/stks - R$844,39
37 - soro p/ identificação de shigella sonnei / R$39,65 / peça
38 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. A - R$43,23
39 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica pol. B - R$43,23
40 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. C - R$43,23
41 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. B - R$43,23
42 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. A - R$43,23
43 - meio de cultura - agar ss salmonella e shigella - R$211,39
44 - meio de cultura - selenito caldo enriquecimento - R$70,00
45 - diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$342,98
46 - reagente p/ hemoglobina livre new p/ equip. cell dyn 4000 - R$342,98
47 - leucocitos a p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$1.514,86
48 - leucocitos b p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$628,80
49 - reticulocitos cd - 4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$554,43
50 - controle 3 niveis 26-d-4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$1.134,72
51 - controle de reticulocitos p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$916,94
52 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott - R$113,18
53 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$113,18
54 - capilar de espermagrama p/ equipamento ska-IIb-mês - cancelado
55 - urinopack p/ equipamento uf-100 sysmex roche - cancelado
56 - urinosearch p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
57 - urinosheath p/ equipamento uf-100 sysmex - cancelado
58 - uf check 3 níveis p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
59 - bico de bunsen inclinável para laboratório / R$149,10 / peça
60 - caldo de fenilalamina modificado ewing - frasco 100 grs. - R$580,73
61 - disco de papel impregnado com fator v frasco 30 a 50 discos - R$30,00
62 - disco de papel impregnados c/ pyr (l-pyrrolidonyl0-b-naphty) - cancelado
63 - kit waller rose - R$80,00
64 - l arginina pa frasco com 25 gramas - R$24,40
65 - l lisina p a - frasco com 25 gramas - R$14,20
66 - l ortinitina p a - frasco com 25 gramas - R$56,40
67 - oxidase em ampola - cancelado
68 - maltose p a frasco com 100 gramas - R$169,40
69 - agua oxigenada 3% - frasco c/ 01 litro - cancelado
70 - alca calibrada descartável 10 ul (1:100) / R$0,20 / peça

 
Ata de Registro de Preços: 125/2003
Concorrência n.º: 049/2002
Protocolo n.º: 10/17216/2003
Objeto: registro de preçosde materiais de consumo para laboratório municipal
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Centro Químico Campinas Importadora Ltda.
Vigência da Ata: 14/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - xilose p a - embal. C/ 25 grs. / R$96,20 / peça
2 - agar dnase metodo jefrie - frasco c/ 500 grs. - R$432,10
3 - agar bile esculina grupo sorológico d - fr. C/ 500 grs. - R$861,12
4 - agar uréia - frasco c/ 500 grs. - cancelado
5 - lamina microscopia em microbiológica - caixa c/ 50. - R$4,79
6 - agar motilidade test meio - frasco c/ 500 grs. - R$537,78
7 - capilares p/ microhematocrito - frasco c/ 500 ml - R$4,59
8 - azul cresil brilhante - embal. Min. 10 e máx. 25 grs. - R$492,16
9 - detergente líquidobio-degradavel - embal. Mín. 4 e máx. 5 lts. - R$22,20
10 - kit reagentes isoton III galão com 20 litros / R$173,95 / peça
11 - kit regente lyses III - frasco c/ 1000 ml. / R$320,62 / peça
12 - tubo conico polipropileno graduado - 12 ml - R$0,13
13 - becker vidro - cap. P/ 1000 ml - R$12,67
14 - lamina de vidro limpa p/ microscopia med. 26,6 x 76,0 mm - R$14,50
15 - proveta vidro graduada - cap. P/ 1000 ml - R$27,60
16 - proveta polipropileno - 1000 ml / R$16,85 / peça
17 - repipetador vidro 10 ml - 1/10 - R$174,98
18 - bastao vidro - 40 x 0,8 cm diametro - cancelado
19 - estante pvc para 100 tubos - 13 x 13 mm / R$16,40 / peça
20 - disco antibiótico norfloxacilin - fr. C/ 50 discos - R$3,99
21 - disco antibiotico nitrofurantoina - fr. C/ 50 discos - cancelado
22 - acetona p a - embalagem de vidro c/ 01 litro - cancelado
23 - acido cloridrico p a - fr. 1 lt. - cancelado
24 - sangue carneiro p/ laboratório - 50 ml - cancelado
25 - ampola p/ controle esterilização autoclave - cx. C/ 100 unid. - R$729,00
26 - becker policarbonato - 1000 ml. - cancelado
27 - jarra p/ incubação em micro-aerofilia, em pvc, aprox. 3,5 lts. - R$132,40
28 - parasitokit: conjunto p/ preparação exame protoparasitolo - cancelado
29 - cepa padrão: escherchia coli atcc 25922 - cancelado
30 - cepa padrão: staphylococcus aureus atcc 25923 - cancelado
31 - cepa padrao pseudomonas aeruginosa atcc 27853 - cancelado
32 - permanganato pótassio p a - frasco mínimo 200 máximo 500 grs. - R$15,00
33 - estante pvc para 100 tubos - 16 x 16 mm - R$12,49
34 - copo acrílico cristal liso descart. Cap. 120/125 ml - cx. C/ 1000 - R$189,00
35 - kit reagente retic resp - marca coulter / R$1.720,26 / peça
36 - kit reagente retic cell control - marca couter/stks / R$844,39 / peça
37 - soro p/ identificação de shigella sonnei - R$39,65
38 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. A / R$43,23 / peça
39 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica pol. B / R$43,23 / peça
40 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. C / R$43,23 / peça
41 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. B / R$43,23 / peça
42 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. A / R$43,23 / peça
43 - meio de cultura - agar ss salmonella e shigella / R$211,39 / peça
44 - meio de cultura - selenito caldo enriquecimento - R$70,00
45 - diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$342,98
46 - reagente p/ hemoglobina livre new p/ equip. cell dyn 4000 - R$342,98
47 - leucocitos a p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$1.514,86
48 - leucocitos b p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$628,80
49 - reticulocitos cd - 4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$554,43
50 - controle 3 niveis 26-d-4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$1.134,72
51 - controle de reticulocitos p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$916,94
52 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott - R$113,18
53 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$113,18
54 - capilar de espermagrama p/ equipamento ska-IIb-mês - cancelado
55 - urinopack p/ equipamento uf-100 sysmex roche - cancelado
56 - urinosearch p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
57 - urinosheath p/ equipamento uf-100 sysmex - cancelado
58 - uf check 3 níveis p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
59 - bico de bunsen inclinável para laboratório - R$149,10
60 - caldo de fenilalamina modificado ewing - frasco 100 grs. - R$580,73
61 - disco de papel impregnado com fator v frasco 30 a 50 discos - R$30,00
62 - disco de papel impregnados c/ pyr (l-pyrrolidonyl0-b-naphty) - cancelado
63 - kit waller rose - R$80,00
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64 - l arginina pa frasco com 25 gramas / R$24,40 / peça
65 - l lisina p a - frasco com 25 gramas / R$14,20 / peça
66 - l ortinitina p a - frasco com 25 gramas / R$56,40 / peça
67 - oxidase em ampola - cancelado
68 - maltose p a frasco com 100 gramas / R$169,40 / peça
69 - agua oxigenada 3% - frasco c/ 01 litro - cancelado
70 - alca calibrada descartável 10 ul (1:100) - R$0,20
71 - alca niquel cromo calibrada 0,001 (1:1000) - cancelado
72 - amoniaco 25% - frasco c/ 01 lt. - cancelado
73 - arabinose p a - frasco c/ 25 gramas. - R$184,31
74 - disco de papel impregnado com fator x frasco de 30 a 50 discos - R$30,00
75 - diluente isotônico d s - R$342,98
76 - kit reagente hematológico 5 c tripack / R$1.798,56 / peça
77 - kit reagente scatter pack p/ equip. hem. Stks - marca coulter / R$1.411,95 / peça
78 - kit reagente latron primer equip. hem. Stks - marca coulter / R$804,09 / peça
79 - kit controle hematológico latron equip. stks coulter / R$1.373,10 / peça

Ata de Registro de Preços: 126/2003
Concorrência n.º: 049/2002
Protocolo n.º: 10/17216/2003
Objeto: registro de preçosde materiais de consumo para laboratório municipal
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Interlab Distribuidor de Produtos Científicos S/A.
Vigência da Ata: 14/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - agar bile esculina grupo sorológico d - fr. C/ 500 grs. / R$861,12 / peça
4 - agar uréia - frasco c/ 500 grs. - cancelado
5 - lamina microscopia em microbiológica - caixa c/ 50. - R$4,79
6 - agar motilidade test meio - frasco c/ 500 grs. / R$537,78 / peça
7 - capilares p/ microhematocrito - frasco c/ 500 ml - R$4,59
8 - azul cresil brilhante - embal. Min. 10 e máx. 25 grs. / R$492,16 / peça
9 - detergente líquidobio-degradavel - embal. Mín. 4 e máx. 5 lts. - R$22,20
10 - kit reagentes isoton III galão com 20 litros - R$173,95
11 - kit regente lyses III - frasco c/ 1000 ml. - R$320,62
12 - tubo conico polipropileno graduado - 12 ml / R$0,13 / peça
13 - becker vidro - cap. P/ 1000 ml - R$12,67
14 - lamina de vidro limpa p/ microscopia med. 26,6 x 76,0 mm - R$14,50
15 - proveta vidro graduada - cap. P/ 1000 ml - R$27,60
16 - proveta polipropileno - 1000 ml - R$16,85
17 - repipetador vidro 10 ml - 1/10 - R$174,98
18 - bastao vidro - 40 x 0,8 cm diametro - cancelado
19 - estante pvc para 100 tubos - 13 x 13 mm - R$16,40
20 - disco antibiótico norfloxacilin - fr. C/ 50 discos - R$3,99
21 - disco antibiotico nitrofurantoina - fr. C/ 50 discos - cancelado
22 - acetona p a - embalagem de vidro c/ 01 litro - cancelado
23 - acido cloridrico p a - fr. 1 lt. - cancelado
24 - sangue carneiro p/ laboratório - 50 ml - cancelado
25 - ampola p/ controle esterilização autoclave - cx. C/ 100 unid. - R$729,00
26 - becker policarbonato - 1000 ml. - cancelado
27 - jarra p/ incubação em micro-aerofilia, em pvc, aprox. 3,5 lts. - R$132,40
28 - parasitokit: conjunto p/ preparação exame protoparasitolo - cancelado
29 - cepa padrão: escherchia coli atcc 25922 - cancelado
30 - cepa padrão: staphylococcus aureus atcc 25923 - cancelado
31 - cepa padrao pseudomonas aeruginosa atcc 27853 - cancelado
32 - permanganato pótassio p a - frasco mínimo 200 máximo 500 grs. - R$15,00
33 - estante pvc para 100 tubos - 16 x 16 mm - R$12,49
34 - copo acrílico cristal liso descart. Cap. 120/125 ml - cx. C/ 1000 - R$189,00
35 - kit reagente retic resp - marca coulter - R$1.720,26
36 - kit reagente retic cell control - marca couter/stks - R$844,39
37 - soro p/ identificação de shigella sonnei - R$39,65
38 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. A - R$43,23
39 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica pol. B - R$43,23
40 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. C - R$43,23
41 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. B - R$43,23
42 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. A - R$43,23
43 - meio de cultura - agar ss salmonella e shigella - R$211,39
44 - meio de cultura - selenito caldo enriquecimento / R$70,00 / peça
45 - diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$342,98
46 - reagente p/ hemoglobina livre new p/ equip. cell dyn 4000 - R$342,98
47 - leucocitos a p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$1.514,86
48 - leucocitos b p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$628,80
49 - reticulocitos cd - 4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$554,43
50 - controle 3 niveis 26-d-4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$1.134,72
51 - controle de reticulocitos p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$916,94
52 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott - R$113,18
53 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$113,18
54 - capilar de espermagrama p/ equipamento ska-IIb-mês - cancelado
55 - urinopack p/ equipamento uf-100 sysmex roche - cancelado
56 - urinosearch p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
57 - urinosheath p/ equipamento uf-100 sysmex - cancelado
58 - uf check 3 níveis p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
59 - bico de bunsen inclinável para laboratório - R$149,10
60 - caldo de fenilalamina modificado ewing - frasco 100 grs. / R$580,73 / peça
61 - disco de papel impregnado com fator v frasco 30 a 50 discos / R$30,00 / peça
62 - disco de papel impregnados c/ pyr (l-pyrrolidonyl0-b-naphty) - cancelado
63 - kit waller rose - R$80,00
64 - l arginina pa frasco com 25 gramas - R$24,40
65 - l lisina p a - frasco com 25 gramas - R$14,20
66 - l ortinitina p a - frasco com 25 gramas - R$56,40
67 - oxidase em ampola - cancelado
68 - maltose p a frasco com 100 gramas - R$169,40
69 - agua oxigenada 3% - frasco c/ 01 litro - cancelado
70 - alca calibrada descartável 10 ul (1:100) - R$0,20
71 - alca niquel cromo calibrada 0,001 (1:1000) - cancelado
72 - amoniaco 25% - frasco c/ 01 lt. - cancelado
73 - arabinose p a - frasco c/ 25 gramas. / R$184,31 / peça
74 - disco de papel impregnado com fator x frasco de 30 a 50 discos / R$30,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 127/2003
Concorrência n.º: 049/2002
Protocolo n.º: 10/17216/2003
Objeto: registro de preçosde materiais de consumo para laboratório municipal
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Maria de Lourdes Lourenço Produtos - EPP
Vigência da Ata: 14/04/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
9 - detergente líquidobio-degradavel - embal. Mín. 4 e máx. 5 lts. - / R$22,20 / peça
10 - kit reagentes isoton III galão com 20 litros - R$173,95
11 - kit regente lyses III - frasco c/ 1000 ml. - R$320,62
12 - tubo conico polipropileno graduado - 12 ml - R$0,13
13 - becker vidro - cap. P/ 1000 ml - R$12,67
14 - lamina de vidro limpa p/ microscopia med. 26,6 x 76,0 mm /R$14,50 / peça
15 - proveta vidro graduada - cap. P/ 1000 ml - R$27,60
16 - proveta polipropileno - 1000 ml - R$16,85
17 - repipetador vidro 10 ml - 1/10 - R$174,98
18 - bastao vidro - 40 x 0,8 cm diametro - cancelado
19 - estante pvc para 100 tubos - 13 x 13 mm - R$16,40
20 - disco antibiótico norfloxacilin - fr. C/ 50 discos - R$3,99
21 - disco antibiotico nitrofurantoina - fr. C/ 50 discos - cancelado
22 - acetona p a - embalagem de vidro c/ 01 litro - cancelado
23 - acido cloridrico p a - fr. 1 lt. - cancelado
24 - sangue carneiro p/ laboratório - 50 ml - cancelado
25 - ampola p/ controle esterilização autoclave - cx. C/ 100 unid. / R$729,00 / peça
26 - becker policarbonato - 1000 ml. - cancelado
27 - jarra p/ incubação em micro-aerofilia, em pvc, aprox. 3,5 lts. - R$132,40
28 - parasitokit: conjunto p/ preparação exame protoparasitolo - cancelado
29 - cepa padrão: escherchia coli atcc 25922 - cancelado
30 - cepa padrão: staphylococcus aureus atcc 25923 - cancelado
31 - cepa padrao pseudomonas aeruginosa atcc 27853 - cancelado
32 - permanganato pótassio p a - frasco mínimo 200 máximo 500 grs. / R$15,00 / peça
33 - estante pvc para 100 tubos - 16 x 16 mm - R$12,49
34 - copo acrílico cristal liso descart. Cap. 120/125 ml - cx. C/ 1000 - R$189,00

35 - kit reagente retic resp - marca coulter - R$1.720,26
36 - kit reagente retic cell control - marca couter/stks - R$844,39
37 - soro p/ identificação de shigella sonnei - R$39,65
38 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. A - R$43,23
39 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica pol. B - R$43,23
40 - kit soro anti e. coli enteropatogenica classica polival. C - R$43,23
41 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. B - R$43,23
42 - kit soro anti e. coli enteroinvasora polival. A - R$43,23
43 - meio de cultura - agar ss salmonella e shigella - R$211,39
44 - meio de cultura - selenito caldo enriquecimento - R$70,00
45 - diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$342,98
46 - reagente p/ hemoglobina livre new p/ equip. cell dyn 4000 - R$342,98
47 - leucocitos a p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$1.514,86
48 - leucocitos b p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$628,80
49 - reticulocitos cd - 4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$554,43
50 - controle 3 niveis 26-d-4000 p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$1.134,72
51 - controle de reticulocitos p/ equip. cell dyn 4000 - abbott - R$916,94
52 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott - R$113,18
53 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott - R$113,18
54 - capilar de espermagrama p/ equipamento ska-IIb-mês - cancelado
55 - urinopack p/ equipamento uf-100 sysmex roche - cancelado
56 - urinosearch p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
57 - urinosheath p/ equipamento uf-100 sysmex - cancelado
58 - uf check 3 níveis p/ equipamento uf-100 sysmex - roche - cancelado
59 - bico de bunsen inclinável para laboratório - R$149,10
60 - caldo de fenilalamina modificado ewing - frasco 100 grs. - R$580,73
61 - disco de papel impregnado com fator v frasco 30 a 50 discos - R$30,00
62 - disco de papel impregnados c/ pyr (l-pyrrolidonyl0-b-naphty) - cancelado
63 - kit waller rose / R$80,00 / peça

Ata de Registro de Preços:152 /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$10,16
Detentora::Comercial Agrícola Converd
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / 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: 153/2003
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)
Detentora::D. de Oliveira Jesus Transportes - ME
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado / R$26,50 / hora
4 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$34,45 / hora
5 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3, potencia
superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado -
R$60,00
6 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado -
R$14,35
7 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado / R$24,70 / hora
8 - prestação de serviços de pá carregadeira miniaturizada com caçamba e/ou vassourão e/ou
escavadeira e/ou martelete e/ou porta paletes e/ou outros implementos, potencia superior a 40 hp
com operador habilitado - R$35,00
9 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado - /
R$48,70 / hora
10 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  145 hp c/ riper traseiro com operador
habilitado - R$65,00
11 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$15,39
12 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  07 t um (por dia) com operador habilitado -
R$318,40
13 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  10 t um (por dia) com operador habilitado -
R$398,40
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
16 - prestação de serviços de rolo compactador tandem de pequeno porte com carreta ou rodas
acoplaveis  = 02 t um. (por dia) com operador habilitado - R$230,00
17 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado -
R$99,99
18 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$109,80 / hora

Ata de Registro de Preços: 154/2003
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$10,16
Detentora::Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda.
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
12 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  07 t um (por dia) com operador habilitado /
R$318,40 / peça
13 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  10 t um (por dia) com operador habilitado /
R$398,40 / peça
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: 155/2003
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)
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Detentora:: Cotescar Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transporte de Campinas e Região
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
17 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado /
R$99,99 / hora

Ata de Registro de Preços: 156/2003
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$10,16
Detentora:: Sérgio Bagatin - ME
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
22 - prestação de serviços de cavalo mecânico equipado com prancha semi reboque, rebaixada,
dotada de rampa, capacidade  30 t com motorista habilitado / R$370,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 157/2003
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$10,16
Detentora:: Sobreloc -- Saneamento, Obras e Locações Ltda.
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
6 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado /
R$14,35 / hora
7 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista
habilitado - R$24,70
8 - prestação de serviços de pá carregadeira miniaturizada com caçamba e/ou vassourão e/ou
escavadeira e/ou martelete e/ou porta paletes e/ou outros implementos, potencia superior a 40 hp
com operador habilitado - R$35,00
9 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$48,70
10 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  145 hp c/ riper traseiro com operador
habilitado - R$65,00
11 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$15,39
12 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  07 t um (por dia) com operador habilitado -
R$318,40
13 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  10 t um (por dia) com operador habilitado -
R$398,40
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
16 - prestação de serviços de rolo compactador tandem de pequeno porte com carreta ou rodas
acoplaveis  = 02 t um. (por dia) com operador habilitado - R$230,00
17 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 4 t, potência
superior a 90 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado -
R$99,99
18 - prestação de serviços de caminhão carroceria de madeira, capacidade mínima 8 t, potencia
superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista habilitado -
R$109,80
19 - prestação de serviços de caminhão irrigadeira com bomba, com pé de crivo para carga
mangueira de pressão e barra espargidora traseira ou dispositivo equivalente capacidade mínima
8000l, potência superior a 120 hp remunerado por dia efetivamente trabalhado com motorista
habilitado / R$197,89 / hora
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
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
22 - prestação de serviços de cavalo mecânico equipado com prancha semi reboque, rebaixada,
dotada de rampa, capacidade  30 t com motorista habilitado - R$370,00
23 - prestação de serviços de escavadeira a cabo concha (drag line). 0,75 m3 potência  80 hp e
peso de aço de 02 t (por dia) com operador habilitado / R$519,12 / hora

Ata de Registro de Preços: 158/2003
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$10,16
Detentora::SPL Transportes e Terraplenagem 
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 -prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado / R$15,39 / hora

Ata de Registro de Preços: 159/2003
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$10,16
Detentora::Terrabela Construções Ltda.
Vigência da Ata: 05/05/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - prestação de serviços de escavadeira hidráulica de esteiras, capacidade mínima da concha 0,9
m3, potência superior a 110 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador
habilitado. / R$60,00 / hora
2 - prestação de serviços de compactador tipo sapo, peso mínimo 70 kg, potencia superior a 3 hp
remunerada por dia efetivamente trabalhado. / R$25,00 / hora
3 - prestação de serviços de retroescavadeira hidráulica, capacidade mínima da caçamba 0,7 m3,
concha 0,25 m3, potência superior a 65 hp, alcance/profundidade mínima 4,3 m, remunerada por
hora efetivamente trabalhada com operador habilitado - R$26,50
4 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 1,9 m3, potencia
superior a 100 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado -
R$34,45
5 - prestação de seriços de pá carregadeira, capacidade mínima da caçamba 3,2 m3, potencia
superior a 160 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com operador habilitado /
R$60,00 / hora
6 - prestaçãode serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 6 m3, potência
superior a 120 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista habilitado -
R$14,35
7 - prestação de serviços de caminhão basculante, capacidade mínima da caçamba 12 m3,
potencia superior a 140 hp remunerada por hora efetivamente trabalhada com motorista

habilitado - R$24,70
8 - prestação de serviços de pá carregadeira miniaturizada com caçamba e/ou vassourão e/ou
escavadeira e/ou martelete e/ou porta paletes e/ou outros implementos, potencia superior a 40 hp
com operador habilitado / R$35,00 / hora
9 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  120 hp c/ riper com operador habilitado -
R$48,70
10 - prestação de serviços de moto niveladora - patrol  145 hp c/ riper traseiro com operador
habilitado / R$65,00 / hora
11 - prestação de serviços de trator agrícola c/ grade e/ou roçadeira e/ou trado mecânico e/ou
betoneira e/ outro implemento com operador habilitado - R$15,39
12 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  07 t um (por dia) com operador habilitado -
R$318,40
13 - prestação de serviços de rolo de pé de carneiro  10 t um (por dia) com operador habilitado -
R$398,40
14 - prestação de serviços de trator esteira potência  120 hp peso  15 t c/ riper com operador
habilitado / R$62,00 / hora
15 - prestação de serviços de trator esteira potência  280 hp peso  32 t c/ riper com operador
habilitado - R$149,90
16 - prestação de serviços de rolo compactador tandem de pequeno porte com carreta ou rodas
acoplaveis  = 02 t um. (por dia) com operador habilitado / R$230,00 / hora

Ata de Registro de Preços: 161/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Alimentare Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
1 - copo descartável p/ café 50 ml - tira c/ 100 unidades / - R$0,48 / peça
2 - copo descartável 200 ml - tira c/ 100 unidades / R$1,26 / peça
3 - vassoura palha 5 fios - R$2,64
4 - vassoura nylon c/ cabo n.° 5 - R$0,99
5 - vassoura de pelo c/ cabo 40 cm - R$1,49
6 - saco plástico p/ lixo - 100 lts - 10 microns / R$0,15 / peça
7 - saco plástico p/ lixo 40 lts - 6 microns - R$0,04
8 - rodo madeira c/ 1 borracha 40 cm - c/ cabo separado - R$0,69
9 - rodo madeira c/ 1 borracha 60 cm - c/ cabo separado - R$0,90
10 - palha aço n.° 00 - cancelado
11 - lã de aço pcte. C/ 8 unidades - R$0,39
12 - esponja sintética dupla face / R$0,23 / peça
13 - escova japonesa grande - R$0,46
14 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml - R$0,42
15 - saponáceo em pó lata 300 gramas - R$0,62
16 - sabão comum em pedra - 200 grs. / R$0,21 / peça
17 - sabão em pó tipo detergente - embalagem caixa c/ 1 kg / R$2,45 / peça

Ata de Registro de Preços: 162/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Columbia Comercial Paulista Ltda.
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
11 - lã de aço pcte. C/ 8 unidades / R$0,39 / peça
12 - esponja sintética dupla face - R$0,23
13 - escova japonesa grande - R$0,46
14 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml - R$0,42
15 - saponáceo em pó lata 300 gramas - R$0,62
16 - sabão comum em pedra - 200 grs. - R$0,21
17 - sabão em pó tipo detergente - embalagem caixa c/ 1 kg - R$2,45
18 - alvejante água sanitária 1.000 ml - R$0,82
19 - desinfetante líquido pinho - 500 ml - R$0,35
20 - saco branco p/ limpeza duplo - cancelado
21 - sabonete sólido perfumado - 90 grs - R$0,29
22 - papel higiênico picotado - cor branca - R$0,31
23 - papel toalha interfolhas comum - fardo c/ 1000 folhas - R$3,87
24 - alcool anidro 96 gl 1.000 ml - R$1,84
25 - balde plástico 10 litros / R$1,57 / peça

Ata de Registro de Preços: 163/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
7 - saco plástico p/ lixo 40 lts - 6 microns / R$0,04 / peça
8 - rodo madeira c/ 1 borracha 40 cm - c/ cabo separado - R$0,69
9 - rodo madeira c/ 1 borracha 60 cm - c/ cabo separado - R$0,90
10 - palha aço n.° 00 - cancelado
11 - lã de aço pcte. C/ 8 unidades - R$0,39
12 - esponja sintética dupla face - R$0,23
13 - escova japonesa grande - R$0,46
14 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml - R$0,42
15 - saponáceo em pó lata 300 gramas - R$0,62
16 - sabão comum em pedra - 200 grs. - R$0,21
17 - sabão em pó tipo detergente - embalagem caixa c/ 1 kg - R$2,45
18 - alvejante água sanitária 1.000 ml - R$0,82
19 - desinfetante líquido pinho - 500 ml - R$0,35
20 - saco branco p/ limpeza duplo - cancelado
21 - sabonete sólido perfumado - 90 grs - R$0,29
22 - papel higiênico picotado - cor branca / R$0,31 / peça

Ata de Registro de Preços: 164/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Osastec Comercial Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
14 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml / R$0,42 / peça

Ata de Registro de Preços: 165/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Salmazo & Lazarini Ltda. - EPP
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
15 - saponáceo em pó lata 300 gramas / R$0,62 / Peça

Ata de Registro de Preços: 166/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Sobel Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
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19 - desinfetante líquido pinho - 500 ml / R$0,35 / peça

Ata de Registro de Preços: 167/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora:: SS -- Silveira & Silveira Comercial Ltda - EPP
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
18 - alvejante água sanitária 1.000 ml / R$0,82 / peça
19 - desinfetante líquido pinho - 500 ml - R$0,35
20 - saco branco p/ limpeza duplo - cancelado
21 - sabonete sólido perfumado - 90 grs - R$0,29
22 - papel higiênico picotado - cor branca - R$0,31
23 - papel toalha interfolhas comum - fardo c/ 1000 folhas - / R$3,87 / peça

Ata de Registro de Preços:168/2003
Concorrência n.º: 047/2002
Protocolo n.º: 10/15611/2002
Objeto: registro de preços de material de limpeza e artigos descartáveis
30 - papel p/ processo reprográfico form. A4 210x297mm - pcte. 500 fls. - R$10,16
Detentora::Terrão Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 07/05/2004
Órgão gerenciador: SMA
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / unidade
3 - vassoura palha 5 fios / R$2,64 / peça
4 - vassoura nylon c/ cabo n.° 5 / R$0,99 / peça
5 - vassoura de pelo c/ cabo 40 cm / R$1,49 / peça
6 - saco plástico p/ lixo - 100 lts - 10 microns - R$0,15
7 - saco plástico p/ lixo 40 lts - 6 microns - R$0,04
8 - rodo madeira c/ 1 borracha 40 cm - c/ cabo separado / R$0,69 / peça
9 - rodo madeira c/ 1 borracha 60 cm - c/ cabo separado / $0,90 / peça
10 - palha aço n.° 00 - cancelado
11 - lã de aço pcte. C/ 8 unidades - R$0,39
12 - esponja sintética dupla face - R$0,23
13 - escova japonesa grande / R$0,46 / peça
14 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml - R$0,42
15 - saponáceo em pó lata 300 gramas - R$0,62
16 - sabão comum em pedra - 200 grs. - R$0,21
17 - sabão em pó tipo detergente - embalagem caixa c/ 1 kg - R$2,45
18 - alvejante água sanitária 1.000 ml - R$0,82
19 - desinfetante líquido pinho - 500 ml - R$0,35
20 - saco branco p/ limpeza duplo - cancelado
21 - sabonete sólido perfumado - 90 grs / R$0,29 / peça
22 - papel higiênico picotado - cor branca - R$0,31
23 - papel toalha interfolhas comum - fardo c/ 1000 folhas - R$3,87
24 - alcool anidro 96 gl 1.000 ml - / R$1,84 / peça

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
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
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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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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$10,16
Detentora::Crsitália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 27/07/2004
Órgão gerenciador: SMS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / 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
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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)
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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
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. -
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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
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$10,16
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Detentora: Cathita Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 20/10/2004
Órgão gerenciador: SMAS
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço (R$) / 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
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
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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 mnima 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
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/ pç
68 - bolsa drenável p/ ostomia intestinal plástico transparente com barreira resina sintética recortável
abertura mnima 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
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 mnima 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
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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
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
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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
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
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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 Manutenção 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
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
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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
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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
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
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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
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
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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

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -- CMDCA

RESOLUÇÃO N° 04/04 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA -- Campinas,
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal nº
8484 de 04 de outubro de 1995, conforme deliberado em reunião de 20.01.04,
RESOLVE:
Revogar a Resolução / CMDCA n° 03/04 de 16.01.04, que modifica o nome da entidade
EXTERNATO SÃO JOÃO.

Campinas, 23 de janeiro de 2004
ELIZABETH CONCEIÇÃO ROSSIN

Presidente-CMDCA
(24 e 27/01)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 38.739/96
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, CIENTIFICA a empresa PAVICAMP CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA., na pessoa do seu representante legal, nos autos do Protocolado
Administrativo n° 38.739/96, que cuida do Convite nº 469/96, que não foi apresentada a
defesa prévia no prazo legal e, conseqüentemente, lhe foram aplicadas as penalidades
cabíveis, por decisão da Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania,
exarada à folha 179 do Protocolado Administrativo, ou seja, Multa no valor de R$ 531,48
(quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), rescisão contratual,
suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Campinas e
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Portanto, NOTIFICA pelo presente para pagamento da importância de R$ 531,48
(quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), por descumprimento das
obrigações assumidas.
Está facultada à Empresa o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, ou em
caso de não recebimento, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município, para
que recolha aos cofres municipais a importância acima, sob pena de medidas judiciais cabíveis.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal - 14° andar, no
Setor de Contratos, das 8:00 às 12:00, e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

Campinas, 26 de janeiro de 2004
MARIANA VILLELA JUABRE DE CAMPOS

Procuradora Municipal - Diretora do DAJI

PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 03/10/9.490
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, NOTIFICA a empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR PORTOALEGRENSE LTDA, na pessoa do seu representante legal, nos
autos do Protocolado Administrativo n° 03/10/9490, que cuida do procedimento licitatório na
modalidade Concorrência nº 011/03, por decisão do Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Assuntos Jurídicos e da Cidadania, exarada à folha 770, foi autorizada a abertura do
procedimento de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei Federal nº
8.666/93, bem como no subitem 15.1 do Edital da Concorrência nº 11/03, quais sejam:
multa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), suspensão temporária ao direito de licitar com
o Município de Campinas e impedimento de com ele contratar pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.
Está facultada à empresa a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento desta notificação ou, em caso de não recebimento, a contar da
data da publicação no Diário Oficial do Município de Campinas.
Na oportunidade de apresentação da defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos os
documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal - 14° andar, no
Setor de Contratos, das 8:00 às 12:00, e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 26 de janeiro de 2004
MARIANA V. JUABRE DE CAMPOS

Procuradora Municipal - Diretora do DAJI / SMAJC

PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 03/10/9.490 
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, NOTIFICA a empresa M. A. ZANELATO & CIA LTDA, na
pessoa do seu representante legal, nos autos do Protocolado Administrativo n° 03/10/9490,
que cuida do procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 011/03, por decisão do
Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, exarada à folha 770,
foi autorizada a abertura do procedimento de aplicação das penalidades previstas no
artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no subitem 15.1 do Edital da
Concorrência nº 11/03, quais sejam: multa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais),
suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Campinas e impedimento de
com ele contratar pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
Está facultada à empresa a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento desta notificação ou, em caso de não recebimento, a contar da
data da publicação no Diário Oficial do Município de Campinas.
Na oportunidade de apresentação da defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos os
documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal - 14° andar, no
Setor de Contratos, das 8:00 às 12:00, e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 26 de janeiro de 2004
MARIANA V. JUABRE DE CAMPOS

Procuradora Municipal - Diretora do DAJI / SMAJC

PORTARIA N° 546
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, dá ciência à servidora pública municipal matrícula funcional nº
108.862-9 do Afastamento Preventivo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 26 de
janeiro de 2004, 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, 23 de janeiro de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 560
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, dá ciência à servidora pública municipal matrícula funcional nº
36.100-3 da prorrogação do Afastamento Preventivo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de
26 de janeiro de 2004, 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, 26 de janeiro de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

COMUNICADO 08 / 2004
O Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições, faz publicar
as listas dos expositores regulares residentes em Campinas, a lista dos expositores não avaliados
e a lista de expositores de outras localidades que entraram com pedido de recurso.

LISTA DOS EXPOSITORES REGULARES
INDEX NOME DO TITULAR
1 ADEMILTON JOSE DA SILVA
2 ADRIANA FURQUIM
3 ADRIANA SEVERO EVANGELISTA
4 ADRIANO ALVES
5 ADRIANO REIS DE OLIVEIRA
6 AGUINALDO ORTIZ DE OLIVEIRA
7 ALAOR PEREIRA
8 ALBA MARA MILIONI
9 ALEXANDRA DE MEDEIROS
10 ALEXANDRE DE MELO
11 ALICE AP.BUSCATTO ROVEGGIO
12 ALICE CIMINO ARAÚJO
13 ALICE DIAS DE OLIVEIRA
14 ALICE PIRES DE CAMPOS
15 ALICIA BEATRIZ GENTILE DE TERAMO
16 ALVARO ZANI
17 ANA CLAUDIA DOS SANTOS VIEIRA
18 ANA CRISTINA RIZZO

19 ANA LUCIA DE OLIVEIRA
20 ANA MARIA MGALHÃES BERNARDES
21 ANA MARIA MIGUEL DE SANTANA
22 ANA PAULA FAUSTINO
23 ANA PAULA LATORRE CECCATO
24 ANDRÉ DE PÁDUA OLIVEIRA E SILVA
25 ANDRÉ LUIZ SALOMÃO FONTANINI
26 ANDREIA RODRIGUES SALOMÃO
27 ANDRÉIA SANCHES SALDANHA
28 ANGELA MARIA NECHIO STRABELLO
29 ANGELIETE GALLERANE DEL GALO
30 ANTONIA APARECIDA FACIO GREGÓRIO
31 ANTONIA DE OLIVEIRA TEZOLIN
32 ANTONIA IZABEL PINTO
33 ANTONIO AUGUSTO SARAIVA DE BARROS
34 ANTONIO CARLOS FERNANDES
35 ANTONIO FELIPE DA COSTA
36 ANTONIO GERALDO DE SOUZA
37 ANTONIO MENDES DE TOLEDO PRANDO
38 ANTONIO OLIVIO DA SILVEIRA
39 ANTONIO SANCHES JÚNIOR
40 ANTONIO SERGIO SALUSTIANO
41 APARECIDA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA
42 APARECIDA DE LOURDES GOBBO LIZARDI
43 APARECIDA FATIMA ROMANO DE ALMEIDA
44 ARGENTINA CAROLO PENA
45 ARIOVALDO DE CARVALHO
46 ARITUZA DE OLIVEIRA MORENO
47 ARLENE DE LOURDES APARECIDA SANTANA
48 ARLETE RUAS WATANABE
49 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS DE CAMPINAS / RUTH MASSARENTE DE OLIVEIRA
50 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA - REPONSÁVEL:NANCY C.P.MORALES RODRIGUES
51 ATALIBA INÁCIO DA SILVEIRA
52 AUGUSTO REDUCINO
53 AURICÉLIA DIAS CORREIA
54 BANEDITO DANIEL DA SILVA
55 BENEDITA GOMES DE JESUS
56 BENEDITO DONINE DO PRADO
57 BENTA APARECIDA DOS SANTOS ZAMONER
58 BERENICE DE LOURDES RODRIGUES
59 CAIO CESAR FELGAS
60 CARLA MARIA MORELLI
61 CARLOS ALBERTO CASERTA
62 CARLOS ALBERTO RODRIGUES
63 CARLOS CAETANO MARQUES
64 CARLOS DUVILIO SQUARCINI
65 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
66 CARLOS PERCY BRAGGION MENDES
67 CARLOS RAIMUNDO DE SOUZA
68 CARMELA IZABEL LOURENÇÃO DIAS
69 CARMEN INEZ MACEDO GARITEZI
70 CARMEN MUCCI
71 CARMEN SILVIA PETERLINI SOARES
72 CECÍLIA SILVA
73 CÉLIA APARECIDA RIBEIRO BUZIOLLI
74 CÉLIA REGINA ALVES BATISTA DA SILVA
75 CELMA AREIAS NETO SILVA
76 CIBELE DIAS BONACHELA
77 CIBELI MARTINS DOMINGUES
78 CILEI SALETE POLONI MARQUES
79 CILMARA DOS SANTOS ROCHA
80 CLAINOR DE SANTIS
81 CLAIVETE TEREZA COSTA ROCHA
82 CLAUDETE SUELI FOGOLIN
83 CLAUDIA KINUE HINO BARRILLARI
84 CLÁUDIA PERARO VIEIRA
85 CLAUDIA SIMONE LACERDA
86 CLAUDINETE CRUZ
87 CLAUDIO ARACENA RAMIREZ
88 CLAUDIO ROBERTO BRONZE DOS SANTOS
89 CLAUDIO RODRIGUES BATATA
90 CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES
91 CREUZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
92 CRISTIAN LEE PUCHE
93 CUSTÓDIA MADALENA MARTINS DE CAMARGO
94 DACEIR RAMIRES
95 DALVA SAUDO
96 DANIELA ORTIZ DE CAMARGO
97 DANIELE BARBOSA NOVES BARROS
98 DANILA CRUZ PAULINO
99 DÉCIO RIGOLIN
100 DENISE CARVALHO ROSA
101 DEOCLÉCIO LUCIO DA SILVA
102 DEOLINDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
103 DINAZARDA HERMINI
104 DIRCE MERCADANTE
105 DIRCE PIMENTA GOMES
106 DIRLEI MARIA TINOS
107 DIVINA MARIA SILVEIRA
108 DORACI FALAVIGNIA VILAS BOAS
109 DORACI JANESSI DIAS
110 DORACI MASSOLA COLUCCI
111 DOROTY DE JESUS COSTA DE BARROS
112 ECATERINA CORENCIUC EITUTIS
113 EDIVÂNIA PEREIRA DE MIRANDA
114 EDMARA ANDREA NOBREGA
115 EDMILSON QUIRINO DOS SANTOS
116 EDNA DE LIMA DOVIGUES
117 EDNA MARA RAMOS COUTINHO
118 EDNA MARIA TOMANIK
119 EDNEIA DE PAULA ALENCAR
120 ELANI GARCIA
121 ELDER DOS SANTOS PRADO
122 ELIANA APARECIDA FERNANDES MARTINEZ
123 ELIANE DA GRAÇA TEIZEM
124 ELIETE HELIA BERTINOTTI CABELLO
125 ELISETE APARECIDA RODRIGUES
126 ELIZABETH STUQUI
127 ELSA ANGELA TOMAZZI DOS SANTOS
128 ELZA ALBERTO MACHADO DE CAMPOS
129 ELZA DE SOUZA ELEUTÉRIO
130 ELZA GUIMARÃES
131 ELZA REGINA PINTO BATATA
132 ELZA ZENI CARRAI ZUCCULIN
133 EMILE MIACHON
134 EMILIO JUAN V. COLATRELA
135 ENEIDA DE FÁTIMA MANZINI MACEDO
136 ERASMA DE BARROS TEZUKA
137 ERCIO VALENTIN
138 ERIKA CRISTINA LESSA
139 ERVANDO ROBERTO SANTAN
140 ESTEFANIA ANDREIA MARQUES
141 ESTHER OLAH ALVES
142 EUGENIA APARECIDA LOPES BORGES
143 EUGENIO GRANEIRO
144 FÁBIO LUIS MADOENHO
145 FABIO RICARDO RIBEIRA
146 FÁTIMA MARIA DE FREITAS
147 FERNANDA MARIA MADEIRA DE FIGUEREDO
148 FERNANDO CARLOS RODRIGUES
149 FLÁVIO FERNANDO COSTA SALVADOR
150 FRANCISCA ZULEIDE OLIVEIRA ARNALDI
151 FULVIO MARANO
152 FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES RESP. LURDES APARECIDA HOFFMAN FONSECA
153 GENITA SERAFIN DA ROCHA
154 GIACOMO DA SILVA
155 GILSON VICENTE CORREA
156 GISLAINE HELENA DE ARAUJO
157 GLASIL BURCHAUSER TEIXEIRA
158 GRACILIANO DE SOUZA PEREIRA
159 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
160 HAMILTON CARDOSO
161 HAMILTON FERREIRA
162 HAROLDO LEITE SALAZAR
163 HARUE IKARI
164 HARUTO YACHIKI
165 HELOISA APARECIDA ROVIGATTI DE OLIVEIRA
166 HERMENIA REGINA CAMPAGNOLI BUENO
167 IACY DOS SANTOS DRAETTA
168 IDALICE PINHEIRO DA SILVA
169 IDALINA MARI DA SILVA
170 INAIR OLIVEIRA FERREIRA
171 INÊS GADIOLI MORELLI
172 INGRID RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
173 IRANI FERNANDES MENEZES
174 IRINEU PIRES DE OLIVEIRA
175 ISABEL CRISTINA CAMPASSI PALERMO VENTURINI
176 ISOLINA DE LOURDES SALGADO BERTHO
177 ISRAEL MORAES DE OLIVEIRA
178 IVANA EBE CABRAL HERRERO
179 IVANA MARIA GOULART DE ANDRADE
180 IVANETE IRACI SILVA PADOVANI
181 IVONE DE FARIA LUCON
182 IZABEL VILELA DA SILVA
183 IZETE DE ARAUJO DA SILVA
184 IZETTE THEREZINHA PERON FERRARESSO
185 JACYRA CANDIA PIMENTEL
186 JAIME MARCOLINO
187 JANDIRA VIEIRA DA SILVA
188 JEOVAH GABRIEL DE SOUZA
189 JOÃO BATISTA RAMOS
190 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
191 JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS
192 JOÃO FRANCO DA SILVEIRA NETO
193 JOÃO JOSÉ DE CAMARGO BARROS
194 JOÃO SAULO DIAS DE SOUZA
195 JOAQUIM GOMES
196 JORGE DE OLIVEIRA
197 JORGINA MARQUES DE LIMA
198 JOSÉ ALBERTO DINI
199 JOSE BATISTA DIAS
200 JOSÉ CARLOS RODRIGUES
201 JOSÉ CIDRÔNIO DA SILVA
202 JOSÉ LOPES GIJÃO
203 JOSÉ LUIZ DA SILVA
204 JOSÉ MURILO DE LIMA
205 JOSÉ PROTETI
206 JOSE RICARDO BENEDITO
207 JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
208 JOSÉ ROGÉRIO CAMPASSI
209 JOSEFA ELIETE LIMA DE MEDEIROS
210 JOSEFA MOREIRA MENEGÃO
211 JOSEFA ROZIC REDUCINO
212 JOVITA AUGUSTA DA SILVA
213 JULIANA RISSO RIBEIRO
214 JULIETA KETTY RENGEL MANZANO
215 KARINA RENÓ SILVA
216 KATIA CATARINA CAUSO MARCONATO SILVA
217 KATIA SIMONE REOLON
218 KELLY CRISTINA NEGRI
219 LAERTE FELLIPINI
220 LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS GISELE HABERMANN
221 LAURA ALBINO PINTO MEI
222 LAURA MALVA DOS SANTOS
223 LEILA DE FÁTIMA PUCHE
224 LENI APARECIDA FONTOURA
225 LEONICE RODRIGUES DOS SANTOS
226 LEONILDO GONÇALVES
227 LEUSA DIAS CAMPIONI
228 LILIANE ALVES FERNANDES
229 LOURDES PONTES MORAES
230 LUCIA CRISTINA ARTUSI TCHEKMENIAN
231 LÚCIA DE FÁTIMA ROMÃO CAMPASSI
232 LUCIA SHIZUE SUGIMOTO PASQUALINI
233 LUIS CARLOS ORLANDO
234 LUISA VENTORINO
235 LUIZ ALBERTO ADÃO
236 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA MARQUES
237 LUIZAMELIA VIEGAS RODRIGUES
238 LUIZETE ALBERTI COIMBRA
239 LUZIA ALMEIDA CAIRES
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240 LUZIA CARMINITTI FEITEIRO
241 LUZIA FERREIRA DE ALMEIDA
242 MAILI DO VALE BANDEIRA SILVA
243 MANOEL PINTO DE SOUZA
244 MANUEL SIMON TRONCOSO VITÓRIA
245 MARCELO AGUIRRE DE ANDRADE
246 MARCELO ARAÚJO BONIFÁCIO
247 MARCELO GODOI DOS SANTOS
248 MÁRCIA CRISTINA UCCELLI PEIGO
249 MARCIA DA SILVA BASTOS
250 MARCIA DE ANDRADE PASCOAL
251 MÁRCIA SATIE IKEDA IVATA
252 MARCIA SILVA VILELA
253 MARCIO AUGUSTO BERENGUEL
254 MARCO ANTONIO DOVIGUES
255 MARCOS ALEXANDRE BORDIN CAMARINI
256 MARCUS VINICIUS RODRIGUES CASSIS
257 MARIA RITA FRAGA MOREIRA GUERINI
258 MARIA ADELICE DE VASCONCELOS PEDROSA
259 MARIA ANGELA ROCATTO
260 MARIA ANNA REA
261 MARIA AP PRAIS
262 MARIA AP. LEONEL BELLUCCI
263 MARIA AP.DA SILVA MARIANO
264 MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA
265 MARIA APARECIDA C. DA SILVA
266 MARIA APARECIDA CIPRIANO REOLON
267 MARIA APARECIDA CRUZ
268 MARIA APARECIDA DE MOURA VITACHI
269 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
270 MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GONÇALVES
271 MARIA APARECIDA GHESSI DE ARAUJO
272 MARIA APARECIDA NEVES COPPOLA
273 MARIA APARECIDA PARRA
274 MARIA APARECIDA RAMOS
275 MARIA CARLA POZZUTO LOPES
276 MARIA CECILIA ROMANO
277 MARIA CLEIDE BARBOSA
278 MARIA CRISTINA FAVARELLI AGOS
279 MARIA DE FÁTIMA CANTARELLI ROMANO
280 MARIA DE FÁTIMA SILVA BARBOSA
281 MARIA DE LOURDES MANO TRINDADE
282 MARIA DO CARMO BELLUCCI TEIXEIRA
283 MARIA ELISA ROSPENDOWISH
284 MARIA ELISABETH GALINDO
285 MARIA HELENA BUSCATTO LUCIANI
286 MARIA HELENA DE CARVALHO
287 MARIA HELENA MARTINS
288 MARIA INÊS BARBOSA
289 MARIA ISABEL FASSIO DE FREITAS
290 MARIA JOSÉ NADALIN
291 MARIA JOSÉ ROCATO
292 MARIA LUCIA CHAGAS
293 MARIA LUCIA DAS NEVES
294 MARIA LUISA CRUDE
295 MARIA LYDIA FIGUEIREDO DE GODOY
296 MARIA MÁRCIA PIRES CARDOSO FRADE
297 MARIA MAYSA CRUZ PAULINO
298 MARIA NATALIA SOARES PEREIRA
299 MARIA NAZARÉ DE BRITO QUEIROZ
300 MARIA NEUSA DE FARIA
301 MARIA REGINA RAUEN MACIEL
302 MARIA TERESA SIMÕES VARANDA
303 MARIA VIRGINIA FERREIRA MIRANDA DE MELLO
304 MARIANGELA DE CARVALHO
305 MARILDA FORMAGGIO DE OLIVEIRA
306 MARILENE APARECIDAS SERETTI DA VINHA
307 MARILENE IGNACIO ANTUNES
308 MARLENE ANDREIA NECHIO BUENO
309 MARLENE CAUMO DE ASSIS
310 MARLENE ROSARINA LIZARDI TEIXEIRA
311 MARLENE VICENTE JACINTO
312 MARLI TEREZINHA COLI ARNOLD
313 MARTHA REISS DINI
314 MASCLEA SCHEIBE COUTINHO
315 MATILDE SANCHES PEREIRA MARCONDES
316 MAURICIO ALEJANDRO VALLE MILLA
317 MAURICIO RUIZ SUDO
318 MAURO JOSÉ DORACIO
319 MILTON TAVARES INDALÊNCIO
320 MIQUELINA CAROLO FERREIRA
321 MIRLEI SANTANA PALMA
322 MONICA LATERZA LOPES
323 NADIR NOGUEIRA PORTO
324 NEIDE ALVES CAETANO
325 NEIDE PROTETI
326 NELSON PORTILHO GERALDO
327 NEUSA DO CARMO HIDALGO PINTO
328 NEUSA FRANCISCO MATIAS DO ESPÍRITO SANTO
329 NILCE APARECIDA BORTOLOTI DE OLIVEIRA
330 NILZA ANDREOTTI
331 NIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
332 NIVALDO MONFERDINI
333 ODAIR MECHI SOARES
334 ODETE LASARA MARQUES FERRICI
335 OLICIO BORGES
336 ONEIDA ONOFRE SALOMÃO FONTANINI
337 ONOFRE JACOB LOPES
338 OSVALDO MARCONDES
339 OSVALDO SPINDOLA FILHO
340 OZAIRIAS MARIA DE JESUS SALAZAR
341 PANAYOTA THEOCHARIDES DE ARAUJO
342 PAULA FERNANDA REOLON
343 PAULO ROBERTO CAMARGO BERNAL
344 PAULO VICENTE PINGARO
345 PEDRO FRADE
346 PRISCILA CAMPOS DIAS COELHO RODRIGUES
347 PROJETO ESPERANÇA RESP. SILVIA MENEZEZ JACOBINA
348 QUINTINO DE SIMONE
349 RACHEL LEONOR DA SILVA PINTO ADÃO
350 RAIMUNDO DE PAIVA
351 REGINA APARECIDA DE ALMEIRA
352 REGINA DE ARAÚJO CINTRA PIRES
353 REGINA INETE SIGRIST
354 REGINA MARGARETH DA CUNHA VASCONCELOS
355 REGINA TASSO DE JESUS
356 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
357 REJANE RODRIGUES DOS SANTOS
358 RENATA MARTINS SOCALSHI
359 RENATO FIGUEIRA
360 RENATO LAU
361 RICARDO NAMUR CLARO
362 RITA DE CÁSSIA SILVA MOTHE
363 ROBERTO SILVEIRA
364 ROLANDO IVAN OJEDA FLORES
365 ROMEO ROMÃO BATISTA
366 RONALDO BUZIOLI
367 ROSA MARIA PEREIRA
368 ROSA MARIA PORSANI LOURENÇO
369 ROSA MARIA RIBEIRO DE PÁDUA BERNAL
370 ROSAMARIA ATTISANI CABRAL
371 ROSANE ALMEIDA SILVEIRA
372 ROSANGELA MARIA NEGRI FERRÃO PAGNOTA
373 ROSÁRIA APARECIDA FERRAZ DIAS
374 ROSELY CARBELLINI INDALENCIO
375 ROSEMARI PIRES
376 ROSEMARY APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO
377 ROSEMARY SIMÃO
378 ROZALINA FATIMA DA COSTA
379 RUBENS DONIZETE BRAZ
380 RUBIANY BUZIOLI
381 RUTH DA SILVA NUNES
382 RUTH MOREIRA
383 SANDRA ASHKAR FERREIRA
384 SANDRA FÁTIMA M G GALBES
385 SANDRA LIA RIBEIRO CHOLAKOV
386 SANDRA LUCIA DA CRUZ
387 SANDRA MÁRCIA ESTRAZULAS RIBEIRO
388 SANDRA REGINA MONDIN BRAZ
389 SANDRIA APARECIDA AFAZ
390 SANTIRA MONTAGNER DA SILVA
391 SELMA FERREIRA
392 SELMO ANTONIO BATAGLIONI
393 SERGIO LUIZ DA SILVA
394 SÉRGIO PETROLIO
395 SHEILA CANDIDO DA SILVA ROBERTO
396 SILVANA GOMES CEZARINI SANTOS
397 SILVANA REGINA ANTUNES DE CAMPOS NOGUEIRA
398 SILVIA BARBOSA NUNES
399 SILVIA LOPES
400 SILVIA MARIA COMMUNALE MENDES
401 SILVIA MARIA DA ROCHA
402 SIMONE ALBERTI COIMBRA DE SÃO THIAGO
403 SIRLENE BARION
404 SÔNIA CRISTINA GADIOLI
405 SONIA MARIA ZACHARIAS DE ANDRADE
406 SONIA REGINA NECHIO LEMES
407 SORAYA DOS SANTOS DA COSTA
408 STAVROULA THEOCHARIDES
409 SUELI AP.SARTORI ROSPENDOWISKI
410 SUELI APARECIDA MORONTA
411 SUELI APARECIDA SOLDEIRA DA SILVA
412 SUELI DA SILVA
413 SUELI PONTEL FERRO
414 SULEI FERREIRA ARAGÃO
415 SUSI LEA DOS SANTOS DA COSTA
416 SUZETE APARECIDA POZZUTO LOPES
417 SUZETE PAVOSKI
418 SYLVANA DALÉCIO BACHETTI
419 SYLVIA CHRISTINA ROGGERI
420 TANA LEME DE MEDEIROS
421 TELMA REGINA ZAMBOTTIE
422 TERESINHA MARIA ASSUNÇÃO SALUSTIANO
423 TEREZA JONAS STRAZZA
424 TEREZA SANCHES PEREIRA
425 TEREZINHA RODRIGUES NOGUEIRA
426 THEREZINHA JESUS DE ANGELIS HOHNE
427 THEREZINHA TAFNER DE OLIVEIRA
428 VALDIR RODRIGUES DA SILVA
429 VALDMIR LOPES DOS ANJOS
430 VALÉRIA APARECIDA PACIO BALAN
431 VALESKA BARROS DE OLIVEIRA
432 VALQUIRIA FARIA DE BARROS -
433 VALQUIRIA FERREIRA PINTO
434 VANESSA CHRISTIANE LOURENÇO DO AMARAL
435 VERA ILDA FONSECA
436 VERA LIA MARTIM BATISTA
437 VERA LUCIA AGULHARI ARMERIN
438 VERA LUCIA RODRIGUES SIQUEIRA
439 VERANICE PEREIRA
440 VILMA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA
441 VINEZIA DE PAULA ALENCAR
442 WAGNER GERLACH
443 WALDEMIR ALVES RIBEIRO
444 WALQUIRIA AYMBIRE D.DOS SANTOS
445 WALTER OCKNER
446 WILMA APARECIDA AMORIM MARQUES
447 WLADEMIR DE CARVALHO
448 YAEKO OTO SHIROMA
449 YVONE QUAIATI ASABINI
450 ZILDA DE SOUZA FARIA
451 ZINAIDE GOMES HERLEIN

LISTA DE EXPOSITORES NÃO AVALIADOS
INDEX NOME DO TITULAR
1 ADRIANO HERMINIO LUCAS
2 ALDAIR FERREIRA ARANTES
3 ALDREY VECCHI BOBSIN
4 ANA MARIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA
5 ANTONIO CARLOS GEGOLOTTI

6 ARI XAVIER JUNIOR
7 ARMANDO FERREIRA LIMA
8 BENEDITA ELZIRA LUZ ROMERO
9 BERRNARDETE MARIA PANAZZOLO
10 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA SILVA CAMARGO
11 CLAUDIA INES BERALDO
12 CLÁUDIA LEAL DE ALMEIDA
13 CLAUDIRCE BARBIERI DALMORA
14 CRISTINA VERÔNICA GOMES DE LIMA
15 DARCI RIBEIRO VIANA
16 DOMINGAS ANA GOMES DE ALMEIDA
17 DONIZETTE SALES PEZZI
18 DORIS MAFALDA GALLAFASSI
19 EUNICE NAIR PERIN
20 FELIPE EDUARDO OLIVEIRA GUARDIANO
21 FLÁVIO CONTE DA VINHA
22 FRANCELINO RODRIGUES VIEIRA
23 FRANCISCO APARECIDO LANDIM
24 FREDERICO VICENTE COPPOLA
25 GILBERTO BARRETA
26 GUILHERME VIOLA NETO
27 ISAQUE EVANGELISTA FILHO
28 IVAN JOSE DE CASTRO
29 JAIR DE MATTOS FILHO
30 JAMEELA RAVAT DADOO
31 JANAINA CRISTIANE ANTONIO
32 JANDIRA MARINI FRANCABANDIERA
33 JOÃO ANTONIO BUHRER DE ALMEIDA
34 JOÃO CARLOS TERESO
35 JOAQUIM CÂNDIDO DE PAULA
36 JOSÉ CARLOS SPINA
37 JOSÉ FERNANDES MARTINS
38 JOSÉ MARQUES FILHO
39 JOVITA MACHADO VIEIRA
40 JULIANA GELLMAN
41 KATIA REGINA ULANIN
42 LAURO ROBERTO QUARESMA DE MORAES
43 LEDA MÁRCIA RIZARDO PAREJA ECHEVERRIA
44 LEONICE SAMPAIO ANTONIO
45 LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA
46 LUIS ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA
47 LUIZ ALBERTO ADÃO
48 LUIZ FERNANDO BALDONI
49 LUIZ HENRIQUE DE CAMARGO BARROS
50 MANFRED JAKOWATZ
51 MARÇAL ALBANO LENS DUTRA
52 MARCELO SPORKENS
53 MÁRCIA HELENA SPINA PESTANA
54 MARIA ALCEBÍADES LEAL DE ALMEIDA
55 MARIA ANGELICA BERALDO TOCALINO SAMPAIO
56 MARIA APARECIDA DA S.M.GONÇALVES
57 MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
58 MARIA CONCEIÇÃO VILELA ORLOSKI
59 MARIA CRISTINA NOGUEIRA
60 MARIA HELENA BATISTA DA SILVA
61 MARIA IRENE LOPES BARBIERI
62 MARIA RAIMUNDO DOS SANTOS PAIVA
63 MARLI MARIA LIZARDI RIBEIRO
64 MARLUCI CECILIO DE ARAUJO COUTINHO
65 MICHIKA IHA UEHARA
66 MICHIKO HATA
67 NADIR APARECIDA CARMAGNANI MILANETEO
68 NARA FÁTIMA CONTE DA VINHA
69 NELI MARINA PESSAGNO STUQUI
70 NORMANDIA PICKLER DA LUZ
71 OLGA CECILIA FRANCABANDIERA GAVA
72 OSVALDO LONGATI
73 PATRICIO ALEJANDRO MARIANO ELLIS RODRIGUEZ
74 PAULO ROBERTO DAS GRAÇAS MACHADO
75 PEDRO DUARTE MARTINS
76 PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA
77 RACHEL LEONOR DA SILVA PINTO ADÃO
78 REINALDO LOPES DE OLIVEIRA
79 REINALDO PICHECO
80 ROGÉRIO BATISTA DE SILVA
81 ROLANDO IVAN OJEDA FLORES
82 RONALDO ANTONIO COLLE
83 SEBASTIÃO STELLA NETO
84 SEBASTIÃO THEODORO DINIZ
85 SEIKICHI KUTEKEN
86 SELMA XIMENES DE CASTRO
87 SHENIA NAZARIO CONDOLÉU
88 SHINISTOCLES PEREIRA DE SOUZA
89 SHIRLEI RAIMUNDO
90 SIRLANEI LEITE DE GODOY
91 SUELI MARCOLINO
92 SUELY DE PAULA
93 ÚDINE LA SERRA JÚNIOR
94 VALDER TERTULIANO DE LIMA
95 VERA LUCIA SANTANA
96 VICTOR HUGO CIRINO DE SALLES
97 YULI NAKAZAWA
98 ZHAO LING LING

LISTA DE EXPOSITORES RESIDENTES FORA DE CAMPINAS
INDEX NOME DO TITULAR
1 ADAGENIR INÁCIO DE OLIVEIRA
2 ADILSON DONIZETE MACHADO DE SOUZA
3 ADRIANE PAULINO SANTANA SILVA
4 ADRIANO VACCARI VILELA
5 ADUA CANTELLI CERATTI VIGANÓ
6 ALDICE DIAS DOS SANTOS
7 ALESSANDRA BARBIERI FERREIRA
8 ANDERSON JOSÉ PICARDI
9 ANDREIA DE FREITAS
10 ANTONIO JOSÉ TOMAZELA
11 AUGUSTA LINA VIEIRA RODRIGUES
12 BERENICE JUVENCIA LOPEZ DE TELLO
13 BERTHA OLINDA JARA DE PALOMINO
14 CARLOS ALBERTO HORSTGE
15 CARMEN SILVIA FURONI RUFFI MAGNANI
16 CÉLIA MARIA DA SILVA PROENÇA
17 CELINA SILVA BORGES
18 CELSO SIMÕES DE SOUZA
19 CLARICE TOSHIKO KIHARA PICARDI
20 CLAUDINEI ROBERTO CLEMENTINO
21 DAISY KIMIU KANOMATA
22 DIRCE VITAL
23 DIRCEU TREVISAN
24 DJALMA PINTO VILELA
25 DONIZETTI PADILHA DE OLIVEIRA
26 EDSON BOLCATO
27 EDUARDO CAVALHEIRO
28 ELAINE BRUSIUS
29 ELISABETH PESSI
30 ELOISA FURLAN COUTO
31 EVELIANA ARMANDO
32 FABIO MARCELO FORNARI
33 FATIMA SOUZA PUPO
34 FELIX VICENTE PALOMINO ALIAGA
35 FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA
36 HONÓRIO MATSUO MANO
37 HUMBERTO EDUARDO CASTRO PARDO
38 IRACY ADÉLIA SILVA ALVES
39 IRANI BARBOSA DE CASTRO
40 IRENE BARBOSA DE CASTRO
41 IVETE AP. BUENO MANARINI
42 IZAQUEL DOS SANTOS
43 JAIRO ALVES MOREIRA
44 JERSON PAGNOTA
45 JOÃO ANTONIO MARTINS
46 JORGE EDUARDO LUCIO
47 JOSÉ BAPTISTA NETO
48 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
49 JOSÉ LUIZ PIRES
50 JOSÉ MARIA SALLES
51 JOSÉ OSCAR SCAMPARIN
52 JOSÉ ROBERTO MELATO
53 JOSIAS SERAFIM DA SILVA
54 JOVIR GIOMO ANNIBAL
55 JURACI JORDÃO CIQUETE
56 LEONEL DEL POZZO
57 LIBANIO FERREIRA TEIXEIRA
58 LORIS ANDRADE PESSI
59 LUCIANE PAULA DOS SANTOS
60 LUCIENE RAIMUNDO GOMES DA SILVA
61 LUIS HUMBERTO MESSIAS ENCINA
62 LUIZ FERNANDO FRANCO DE OLIVEIRA
63 LUZIA LUCINDA BIANCHINI THEODORO
64 MAGDA S. DUTRA MENEGASSO
65 MAGDA TAROCCO
66 MARCELO PEREIRA LIMA
67 MARIA ALAIDE O. ANNIBAL
68 MARIA AUXILIADORA FONSECA
69 MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES
70 MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA
71 MARIA LÚCIA BATAGLIONI ORTIS
72 MARIA LÚCIA DOS SANTOS
73 MARIA LUCIA NOGUEIRA GRAMANI
74 MARIA RITA MENDONÇA DE SOUZA
75 MARIA SOCORRO DA SILVA
76 MARILENE SANTANA DE CARVALHO
77 MARLI JESUS DA COSTA GEROMEL
78 MESSIAS BERNARDINO JUNIOR
79 NELSON APARECIDO THEODORO
80 NELSON SECKLER FERREIRA FILHO
81 OLGA TOMA
82 PATRICIA JOSEANE MADUREIRA
83 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
84 PEDRO MOYSES DONINI
85 QUITÉRIA AP.FONTES DE OLIVEIRA
86 RAIMUNDO ROBERTO CALVI
87 RONALDO MICHELONE
88 ROSANE APARECIDA RUSSI
89 ROSANGELA DO BEM CORNÉLIO
90 ROSETELMA TOLOMEOTTI DA SILVA LOPES
91 SONIA MARIA CORREA CELESTINO
92 SUELI FELIZARDO
93 SUELY SUEDT TEIXEIRA DE OLIVEIRAL
94 VERA LÚCIA BENITES GARBO
95 VERA LUCIA BONFIM LIMA CORREA
96 VICENTE CLAUDEMIR MORENO
97 WAGNER ANTONIO POLISEL
98 WALDOMIRO VIGANÓ

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal da Cultura Esportes e Tursmo

(24, 27 e 28/01)

COMUNICADO 09 / 2004
O Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições, dá a
conhecer a proposta de Edital de Convocação e Indicação de representantes para o Conselho
Municipal de Cultura de Campinas, que será debatida pelo Conselho Municipal de Cultura
em 28/01/2004. As Eleições ocorrerão na Estação Cultura, sito à Praça Marechal Floriano
Peixoto s/nº - Centro, no horário das 19:00 as 21:00 horas, conforme o seguinte cronograma:
1. ÁREA DE LITERATURA- DIA 02/04/2004
2. ÁREA DE TEATRO- DIA 05/04/2004
3. ÁREA DE DANÇA- DIA 06/04/2004
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4. ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS- DIA 07/04/2004
5. ÁREA DE MULTIMEIOS- DIA 12/04/2004
6. ENTIDADES CULTURAIS- DIA 13/04/2004
7. ÁREA DE MUSEUS- DIA 14/04/2004
8. MOVIMENTOS SOCIAIS- DIA 15/04/2004
9. ÁREA DE MUSICA- DIA 19/04/2004
1. - DO LOCAL E HORÁRIO DO CADASTRAMENTO PRÉVIO
O cadastramento prévio de eleitores e/ou candidatos para as eleições, será realizado na
Estação Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto s/nº - Centro, no período de 15 a 19 de
março de 2004, no horário das 18:00 as 19:00 horas, por meio de apresentação de cópia de
respectiva documentação exigida no edital e de ofício dirigido ao Secretário Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo, habilitando, identificando e solicitando a inscrição de eleitor e
candidato para participarem do processo de eleição. 
1.1.1 - Os representantes da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Turismo, da Delegacia Regional de Cultura, da O.A.B Campinas, do Condepacc,
do Conselho do Orçamento Participativo, do SESC, do SESI, do SEBRAE, da PUCCamp e
da UNICAMP, sendo 01 membro Titular e 01 Suplente de cada instituição, deverão ser
indicados pelos respectivos órgãos por ofício encaminhado ao Secretário Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo, até o dia 19 de março de 2004.
1.1.2 - A representação das Entidades Empresariais deverá ser feita pelas Associações de
Classe por ofício encaminhado ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, até o
dia 19 de março de 2004, sendo:
a) 01 Representante Titular e 01 Suplente - da Área do Comércio;
b) 01 Representante Titular e 01 Suplente - da Área da Indústria;
1.1.3 - A representação dos Museus dar-se-á por 01 Representante Titular e 01 Suplente,
sendo a escolha em reunião convocada para este fim com a participação de representantes
credenciados, tendo cada instituição o direito a 01 (um) voto, sendo livre a candidatura.
1.1.4. - A representação dos Movimentos Sociais deverá ser feita por Sindicatos, Associações de
Moradores, Entidades Estudantis, Grupos Culturais com personalidade jurídica e congêneres.
1.1.5 - A representação das Entidades Culturais dar-se-á por 01 Representante Titular e 01
Suplente, entendendo-se por Entidade Cultural a Pessoa Jurídica, com comprovada atuação
na área nos últimos três anos, através de material de divulgação, que tenha por finalidade
precípua o fomento e /ou a produção artística, cultural e científica e aquelas associações que
venham a representar total, ou parcialmente, um segmento artístico. Cada entidade terá
direito a um voto, sendo livre a candidatura. 
1.1.6 - A representação para a Área de Artes Plásticas, Área de Literatura, Área de Dança,
Área de Teatro, Área de Multimeios e Área de Música, dar-se-á da seguinte forma: 
a) 01 Representante Titular e 01 Suplente - como Pessoa Jurídica, com finalidade específica,
através de registro em cartório atualizado, com direito a 01 (um) voto, sendo livre a candidatura; 
b) 01 Representante Titular e 01 Suplente - como Pessoa Física, com comprovada atuação na
área por 03 (três) anos, mediante apresentação do DRT ou currículo artístico ou material de
imprensa ou comprovação de participação em concursos ou apresentação de material
impresso, com direito a 01(um) voto, sendo livre a candidatura; 
1.1.7 - Fica vedada a inscrição de entidades, eleitores e candidatos em mais de uma categoria
das descritas nos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5.
2. DAS ELEIÇÕES
O cadastramento eleitoral deverá ser efetuado pessoalmente, nos locais, datas e horários
estabelecidos no Edital.
2.1 - Somente poderão participar das eleições setoriais, como eleitor e/ou candidato, as
pessoas físicas ou jurídicas devidamente cadastradas.
2.2 - Os candidatos a representantes de cada área ou entidade deverão inscrever-se, nos
termos do edital, sendo eleito titular aquele que obtiver o maior número de votos e suplentes
os subseqüentes.
2.3 - As eleições para as Área de Artes Plásticas, Área de Literatura, Área de Dança, Área de
Teatro, Área de Multimeios e Área de Música serão válidas se:
a) Para Pessoa Física - Contarem com no mínimo 40 eleitores cadastrados e comparecerem
ao processo de votação no mínimo 30 eleitores cadastrados nas respectivas áreas. 
b) Para Pessoa Jurídica - Contarem com no mínimo 04 eleitores cadastrados e comparecerem
ao processo de votação no mínimo 03 eleitores cadastrados nas respectivas áreas.
3. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate será considerado eleito o candidato com maior tempo de atuação na
respectiva área, tendo-se como base na documentação apresentada no período de
cadastramento. 
4. DA COORDENAÇÃO DAS ELEIÇÕES
As eleições serão coordenadas por uma comissão formada por 03 (três) representantes da
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo e 03 (três) representantes do Conselho
Municipal de Cultura, excluídos os representantes da áreas e entidades que estiverem
submetidos ao processo de eleição. A comissão RESOLVE:rá as questões omissas.
5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Caberá aos atuais membros representantes das entidades e áreas integrantes do Conselho de
Cultura, a fiscalização das eleições.
6. DA APURAÇÃO
As apurações se darão ao término de cada processo de votação, ocorrenso a divulgação
imediata dos resultados.
7. DOS RECURSOS
Caberá recurso sobre o resultado das eleições, sendo que deverá ser encaminhado por escrito
ao Presidente do Conselho Municipal de Cultura, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data
de eleição de cada entidade ou área.
8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES
Após o prazo para recursos, a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo fará a
publicação dos resultados no Diário Oficial do Município.

Campinas, 22 de janeiro de 2004
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo Presidente do Conselho Municipal de Cultura
(27, 28 e 29/01)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO 

Em 23 de janeiro de 2004 
Protocolo: nº 04/10/01895 
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo 

Objeto: Contratação das bandas carnavalescas de Campinas no âmbito das 
atividades oficiais do Carnaval 2004. 
Com a competência estabelecida pelo artigo 8º, inc. II do Decreto Municipal 14.217/03,
AUTORIZO a contratação direta das Bandas Curti Banda, City Banda e Tomá na Banda,
através da empresa Alma da Arte Produções e Projetos Culturais Ltda., para apresentação nas
atividades oficiais do Carnaval 2004, com supedâneo no artigo 25, inciso III, da Lei Federal
8.666/93, no valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que irá onerar dotação
orçamentária do presente exercício. PUBLIQUE-SE na forma da lei. À Secretaria Municipal
de Finanças para emissão da nota de empenho. A seguir, retornem os autos a esta Secretaria
para as demais providências. 

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR 
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO FUMEC
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO a publicação da Lei n.º 11825 de 18 de dezembro de 2003, que institui
jornada máxima individual de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais aos servidores
públicos da Fundação Municipal para Educação Comunitária e dá outras providências,
CONVOCA os Agentes de Apoio I, Guardas I e Coordenadores de Unidades para
optarem pela jornada instituída pela Lei n.º 11825/2003, nos termos do seu artigo 3º.

DATA: 27/01/04 para os Agentes de Apoio I
HORÁRIO: 9:00 horas às 12:00 horas. / 13:30 horas às 16:30 horas.
LOCAL: Plenária da Câmara Municipal de Campinas -- Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP.

DATA: 28/01/04 para Guardas I e Coordenadores de Unidades
HORÁRIO: 9:00 horas às 12:30 horas
LOCAL: Plenária da Câmara Municipal de Campinas -- Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP.
Os servidores referidos nesta Convocação que não comparecerem nos dias e local acima definidos,
deverão se dirigir ao Expediente da FUMEC -- 9º andar, Av. Anchieta, n.º 200, até o dia 27/02/2004
para solicitar a alteração de sua jornada, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 11825/2003. 

Campinas, 21 de janeiro de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação - Presidente da FUMEC
(22, 23, 24, 27 e 28/01)

RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 02/2004

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do Calendário Escolar para o ano de 2004
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação
Comunitária no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Instituição Escola, enquanto lugar vivo, no qual os sujeitos da sua
construção são os alunos, os profissionais da educação e a comunidade;
CONSIDERANDO a construção da qualidade social da educação expressa na Escola Viva
em seus eixos: singularidade de cada Unidade Educacional e seu entorno, inclusão radical e
participação dinâmica;
CONSIDERANDO que a organização do trabalho dos profissionais da educação deve estar
em consonância com a Escola Viva, objetivando a construção coletiva do Projeto Pedagógico
da Unidade Educacional;
CONSIDERANDO a adequação do Calendário Escolar às necessidades e peculiaridades
locais estabelecidas no Projeto Pedagógico;
CONSIDERANDO os instrumentos legais:
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996;
especialmente o inciso III do artigo 12, o inciso V do artigo 13, artigo 15, § 2º do artigo 23,
inciso I do artigo 24 e artigo 34;
- Deliberação CEE 22/97; 
- Parecer CNE/CEB 22/98; 
- Resolução CNE/CEB 01/99; 
- Indicação CEE 04/99; 
- Parecer CNE/CBE 04/2000; 
- Deliberação. CEE 09/2000;
- Plano Nacional de Educação, Lei nº 10172, de 09 de janeiro de 2001;
- Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001;
RESOLVE:

Artigo 1º. As Unidades Educacionais de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos -- EJA I e II -- da SME/FUMEC deverão organizar seu Calendário
Escolar do ano letivo de 2004, de forma a garantir, na implementação de seu Projeto
Pedagógico, a participação da equipe escolar e do Conselho de Escola e a carga horária anual
estabelecida para o efetivo trabalho escolar, respeitada a correspondência para as
modalidades de ensino organizadas semestralmente (Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos).
Parágrafo único: Baseado na Legislação Federal LDBEN, Lei 9394/96, considerar-se-á dia
de efetivo trabalho escolar aquele em que houver atividades pedagógicas curriculares
promovidas pelas unidades educacionais, em conformidade com seus projetos pedagógicos.

Artigo 2º. Cada Unidade Educacional deverá elaborar seu Calendário Escolar, para o ano de
2004, CONSIDERANDO como datas e períodos comuns:
I - Férias dos docentes de 02 a 31 de janeiro de 2004;
II - Abertura do ano letivo dia 02/02/2004
III - Início das aulas para todos os níveis da educação básica:
1o. Semestre: 05/02/2004;
2o. Semestre: 22/07/2004;
IV - Períodos de recesso escolar:
a) julho: 08 a 21/07/2004;

Terça-feira, 27 de janeiro de 2004 49



b) dezembro: 22 a 31/12/2004;
V - Eventos promovidos pela SME/FUMEC sem prejuízo dos dias letivos:
Seminário temático para EJA: 21/05 e 24/09;
‘‘Escola Viva’’: de 28/06 a 03/07. 
VI - Eventos com participação da SME/FUMEC sem prejuízo dos dias letivos:
- Assembléias do Fórum de representantes: 14/02, 20/03, 24/04, 29/05, 26/06, 28/08, 25/09,
23/10 e 27/11;
- Conferência Municipal de Educação: 26,27 e 28/03
c) Congresso Municipal de Educação: 10, 11 e 12/11;
VII - Atividades Pedagógicas promovidas pela SME/Unidade Educacional/FUMEC, com
prejuízo de dias letivos: 02, 03, 04, 26 e 27/02;
VIII - Feriados e Pontos Facultativos Oficiais, de acordo com o Decreto Municipal nº
1454/2003 de 27/11/2003 para o ano de 2004:
a) Feriados Nacionais: 01/01, 21/04, 01/05, 07/09, 12/10, 02/11, 15/11 e 25/12;
b) Feriado Estadual: 09/07;
c) Feriados Municipais: 09/04, 10/06, 20/11 e 08/12;
d) Ponto Facultativo: 23/02, 24/02 e 28/10.
IX - Feriados Escolares: 25/02, 11/10.

Artigo 3º. No Calendário Escolar deverão estar previstas as seguintes reuniões escolares:
I - Reuniões de discussão coletiva para avaliação, análise, reelaboração, sistematização,
socialização, implementação e acompanhamento do Projeto Pedagógico (PP) -- 8 (oito)
anuais com suspensão de aulas: sendo 5 (cinco) em dias comuns para toda rede, no primeiro
semestre, conforme Art. 2o, Inciso VII, desta resolução, e 3 (três) a serem definidas pela
Unidade Educacional: 1 (uma) no primeiro semestre, 2 (duas) no segundo semestre.
II - Reuniões de Conselho de Escola (CE): 05 (cinco) anuais no mínimo, sendo a primeira para a
posse do Conselho e as outras de acordo com a legislação vigente, sem prejuízo dos dias letivos;
III - Reuniões de Pais e Educadores (RPE): 04 (quatro) anuais, no mínimo, sem prejuízo dos
dias letivos;
IV - Reunião de Conselho de Classe/Série/Termo para avaliação do aproveitamento escolar
dos alunos do Ensino Fundamental Regular e EJA I e II: total de 4 (quatro) anuais,
distribuídas bimestralmente.

Artigo 4º. O Calendário Escolar das Unidades Educacionais de Educação Infantil (CIMEIs,
CEMEIs e EMEIs) deverá ser elaborado, assegurando:
I - turnos de 4 (quatro) horas diárias,
II -- mínimo de 194 dias de efetivo trabalho escolar;
III -- formação continuada (FC) de seus educadores, por meio de plano de trabalho, ocorrerá em 6
(seis) encontros anuais, distribuídos da seguinte forma: 3 (três) no 1º semestre e 3 (três), no 2o

semestre, com suspensão de aula, assegurando os mínimos legais de dias de efetivo trabalho escolar.

Artigo 5º. O Calendário das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Regular e EJA I
e II da SME/FUMEC deverá ser elaborado assegurando:
I - Ensino Fundamental:
a) turnos de 4 (quatro) horas diárias de efetivo trabalho escolar;

b) carga horária anual de, no mínimo, 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos;
c) duração da hora-aula de 50 (cinqüenta) minutos;
II -- Educação de Jovens e Adultos -- EJA:
a) EJA I (FUMEC) -- carga horária semestral de, no mínimo, 300 horas, distribuídas em um
mínimo de 100 dias letivos;
b) EJA II -- carga horária semestral de, no mínimo, 400 horas, distribuídas em um mínimo
de 100 dias letivos.

Artigo 6º. A reposição de dias letivos e/ou aulas por componente curricular decorrentes de
suspensão de atividades escolares, por motivos não previstos nesta resolução, deverá ser
realizada continuamente como parte dinâmica do projeto pedagógico da unidade escolar.

Artigo 7º. O atendimento às crianças de período integral dos CEMEIs será ininterrupto de
05/02/2004 a 31/12/2004 e da EMEI Maria Célia Pereira (Unicamp) será ininterrupto de 02 de
janeiro a 31 de dezembro, excetuando-se sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e
reuniões previstas no Calendário Escolar, sendo que os dias letivos serão previstos conforme esta
Resolução.

Artigo 8º. Calendário Escolar das Unidades Educacionais de Educação Infantil deverá ser
elaborado e aprovado pelo Conselho de Escola e encaminhado, em 4 vias, até 13/03/2004,
para análise da Supervisão Educacional do NAED e, posterior homologação, pelo
Departamento Pedagógico.

Artigo 9º. O Calendário Escolar das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos II deverá ser elaborado e aprovado pelo Conselho de Escola e
encaminhado, em 4 vias, para análise da Supervisão Educacional do NAED que enviará à
Diretoria Regional de Ensino Leste/Oeste, data a ser definida pelo Supervisor Estadual, para
a devida homologação.

Artigo 10. O Calendário Escolar dos Núcleos isolados de Educação de Jovens e Adultos I
(FUMEC) deverá ser elaborado a partir das diretrizes desta Resolução e sob as orientações
da Coordenadoria do Programa de Jovens e Adultos e, após sua análise, será homologado
pela Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC. 

Artigo 11. A escola deverá comunicar aos pais por escrito, a partir da homologação do calendário,
todas as atividades escolares previstas para o ano de 2004, assim como suas alterações,
garantindo-lhes o acesso a informações e uma maior participação no cotidiano escolar.

Artigo 12. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
Campinas, 22 de janeiro de 2004

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

(23, 24 e 27/01)

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CONVOCAÇÃO
CONVOCO os senhores conselheiros (titulares e suplentes) para a reunião ordinária a ser
realizada:
DATA: 28/01/2004
HORÁRIO: 16:00h
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação

ENDEREÇO: Av. Anchieta, nº 200 -- Centro -- 9º andar
PAUTA DA REUNIÃO:
- Leitura ata da última reunião
- Regimento Interno
- Calendário de reuniões do 1º semestre/2004
- Análise da aplicação de recursos no ensino/2003;

VILMA CAMPOS
Representante da Secretaria Municipal de Educação
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SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº: 03/10/17123
Interessado: Antonio Carlos de Toledo Machado
Assunto: Impugnação de ISSQN -- Por responsabilidade solidária
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária e em face
do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, deixo de conhecer do presente pedido,
por não ter sido anexada documentação hábil a comprovar a representatividade do signatário
da inicial, de acordo com o artigo 200 da Lei 5626/85 (CTM), alterada pela Lei 6.893/91,
bem como por ter sido protocolizado intempestivamente, conforme disposto no artigo 176,
combinado com o artigo 158, ambos do RISS, aprovado pelo Decreto 11.794/95. Determino
de ofício o cancelando o lançamento formalizado pela notificação nº 950.001.889, tendo em
vista ter sido efetuado em duplicidade com o lançamento notificado sob n. 950.000.785.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, nos termos dos artigos 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto de decisão contrária à Fazenda
Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolado nº: 2003/10/41287
Interessado: Construtora Simoso Ltda.
Assunto: Apuração da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza-ISSQN e pedido de restituição do imposto.
Atendendo aos artigos 45 e 57 a 59 da Lei Municipal 11.109/01 e com base na manifestação
do setor competente, indefiro o pedido de restituição do ISSQN, visto que não foi constatada
a existência de imposto pago indevidamente, tendo sido efetuadas as retenções do imposto
corretamente pela Administração Municipal, relativamente às notas fiscais nº 003006 e nº
003008, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 11.110/01; devendo a base de cáculo
ser apurada com base no art. 20 da lei 11.110/01, no período de sua vigência. Esclareço que
não cabe questionamento, na esfera administrativa, quanto à constitucionalidade de ato
normativo, conforme determina o art. 73 da Lei 11.109/01.

ANTÔNIO CARLOS NÓBREGA TORTELLO
Diretor / DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº 03/10/29673
Interessado: Sindicato Rural de Campinas
Assunto: Solicitação de certidão que ateste a desobrigação de emissão de nota fiscal
Indefiro o pedido de certidão que ateste a desobrigação de emissão de nota fiscal, tendo em
vista o disposto no art. 36 da Lei 11.110/2001, vigente à época do pedido, e no art. 38 da Lei
11.829/2003 que revogou a Lei 11.110/2001, que obriga a emissão de nota fiscal na
ocorrência da prestação dos serviços constantes nas listas de serviços das citadas leis, ainda
que não tributadas ou isentas do imposto. 

ANTÔNIO CARLOS NÓBREGA TORTELLO
Diretor / DRM

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA
Protoc.03/10/67460PG -juntado ao 6835/00- Agostinho Ramirez Tavares
Trata-se de análise da admissibilidade de Recurso de Revisão contra decisão proferida pela
1ªCâmara, publicada em DOM de 13/12/03. Constatando a demonstração da analogia dos casos,
a divergência entre as decisões e demais requisitos para o Recurso de Revisão. E assim, FICA
ADMITIDO O RECURSO DE REVISÃO e aberto o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação
do contribuinte, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei 8129/94. 
Protoc.03/10/63653PG -juntado ao 71970/99- GNO Rmpreends. e Construções Ltda
Trata-se de análise da admissibilidade de Recurso de Revisão contra decisão proferida pela
1ªCâmara, publicada em DOM de 22/11/03. Constatando a demonstração da analogia dos casos,
a divergência entre as decisões e demais requisitos para o Recurso de Revisão. E assim, FICA
ADMITIDO O RECURSO DE REVISÃO e aberto o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação
do contribuinte, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei 8129/94.

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUCAO RESIDENCIAL
PROT. 03/10/63097 CLAUDIA REGINA VISCARDI -- PROT. 04/11/203 MARCELO NOVE -- PROT. 03/11/4478
CAROLINA A VIEIRA -- PROT. 03/11/4868 PAULO SERGIO PATTARO
DEFIRO PROJETO DE REG.DE AMPLIACAO RESIDENCIAL
PROT. 03/11/1148 ALFEU A SILVA -- PROT. 03/11/2932 SIDNEI A DA SILVA --PROT. 03/11/5017 ELIANE V DE
SOUZA BASTOS
DEFIRO ALVARÁ DE INSTALAÇÃO DE TAPUME
PROT. 03/10/53686 CPN CONSTR. PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS LTDA
DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL
PROT. 03/11/2206 SANDRA REGINA P S FERREIRA
INDEFIRO
PROT. 03/10/70980 JOAO C DOS SANTOS -- PROT. 03/11/4173 MEDLEY IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTR. LTDA -- PROT. 03/11/5907 TAPEÇARIA NELSON LTDA -- PROT. 03/11/6037 EDSON MARCONATO --
PROT. 03/11/6060 MARIA A DE S DA SILVA -- PROT. 03/11/6148 EDGE F DE REZENDE -- PROT. 03/11/6155
BAR E RESTAURANTE RIZZO LTDA -- PROT. 03/11/6237 FERREIRA ORGANIZAÇÕES CONTÁBIL -- PROT.
03/11/6259 HERMES VARELA -- PROT. 04/11/067 NICOLAU T DA CRUZ -- PROT. 03/60/833 IZABEL
ALIMENTAÇÕES GERAIS LTDA -- PROT. 03/60/1563 MARCELO S CAIXETA -- PROT. 03/60/1879 ORVAN
COM. IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA
INDEFIRO O RECURSO
PROT. 03/11/2315 HELIO R PASCHOALIM
COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 75833/01 COLEGIO PROGRESSO CAMPINEIRO -- PROT. 16755/02 DIANKERLEY DE F DAMASCENO --
PROT. 03/11/5083 JOSE E C TIBIRIÇÁ -- PROT. 03/11/5699 BERALDO & NEGRI -- PROT. 03/11/6115 JOSE R DE
MAGALHÃES -- PROT. 03/11/6316 RACHEL V DE MORAES ALVES -- PROT. 04/11/160 CLEONICE CAMARGO
-- PROT. 04/11/195 IRINEU DOS S FURLAN
CONCEDIDO PRAZO DE 20 DIAS
PROT. 04/11/020 CARLOS H MANTOVANI 
CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 03/10/55782 LOJA DE CONVENIÊNCIA DA LAGOA LTDA -- PROT. 03/10/61397 POINT CORRETORA
DE SEGUROS S/C LTDA -- PROT. 03/11/4019 LUCIDIO CAZOTTI -- PROT. 03/11/5093 RUI C FARIA DE
MIRANDA -- PROT. 03/11/5140 IVAN L BIAGIOTTO -- PROT. 03/11/5873 YAKISOBA YA ALIMENTOS LTDA --
PROT. 03/11/5965 CLAUDIA R K TINEN -- PROT. 03/11/5966 ALBERTO TINEN -- PROT. 03/11/6033 ARMINDO
DE S NEVES -- PROT. 03/11/6053 R F COM. E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA -- PROT. 03/11/6067
GUALTER A F AFONSO -- PROT. 03/11/6166 J J A ASSES. FISCO CONTÁBIL S/C LTDA -- PROT. 03/11/6203
BUFFET SCARPAS LTDA -- PROT. 03/11/6233 ALEXANDRA B BEZERRA LANCHONETE -- PROT. 04/11/040
IVAN AP. G DIAS 
CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 03/10/66137 LANCHONETE FRANSIS B B LTDA -- PROT. 03/10/70878 CAMILA DE G S FERREIRA
RESTAURANTE -- PROT. 03/10/70942 PAULO MANSUR & MANSUR COM. DE DOCES LTDA -- PROT.
03/10/70981 DANIELLI E DANIELLI LTDA -- PROT. 03/11/5342 WILBER V SUSAYA -- PROT. 03/11/5740
ROYALFER COM. DE SUCATAS -- PROT. 03/11/6204 MEDSERVICE COM. E DISTRB. LTDA -- PROT.
03/11/6338 G A CAMPINAS COM. DE VEÍCULOS LTDA
PARA ANEXAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 03/11/5027 MARIO E DA COSTA -- PROT. 04/11/386 ANTONIO C P DE CAMARGO -- PROT. 04/11/390
ALUIZIO VERÍSSIMO -- PROT. 04/11/407 RENILSON B DE LIMA -- PROT. 04/11/411 J R K AGROPECUÁRIA E
EMPREEND. LTDA -- PROT. 04/11/454 DECIO THOMÉ -- PROT. 04/11/491 MARCIA SANTANA -- PROT.
04/11/505 NIRCEU M GONZALEZ -- PROT. 04/11/516 FLAVIO H BURATTO -- PROT. 04/11/417 ADRIANA C
LONGHIN -- PROT. 04/11/519 MARIA DA L DA G MARTINS
FICA DESINTERDITADO O IMÓVEL SITO À RUA GENERAL OSORIO Nº 2309 CAMBUI
PROT. 03/11/3857 JOAO TADAKI KITAUCHI.

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

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES

PROTOCOLO Nº 04/60/00032 PN
INTERESSADO: SAN FRANCISCO DAY HOSPITAL 
ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉC. DE MARISA CRISTINA LOPES - COREN -- SP 76613
DEFERIDO.

Campinas, 26 de janeiro de 2004
KENNIA M. LINARES B. OLIVEIRA

Coordenadora Visa Norte -- Autoridade Sanitária

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994,
IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar o pagamento fora da
ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público, dos seguintes serviços e
fornecimentos, no mês de janeiro de 2.004.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO VALOR
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. 27/01/2004 R$ 91.220,50

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 21 de Janeiro de 2004
Protocolado: 02/10/12.183 PG
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Objeto: Contratação de empresa para prestação serviço de manutenção corretiva em veículos
leves e utilitários da marca Chevrolet.
A vista dos pedidos e dos documentos acostados neste protocolado, da manifestação da
Secretaria de Administração e desta Pasta às fls.225 -- 228 e 230, respectivamente, bem como
dos pareceres de fls 231 - 236 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que
indicam a necessidade e a existência de fundamentos legais ao deferimento do pedido.
AUTORIZO: 
1. A prorrogação do contrato de prestação de serviço colebrado com a empresa Garage
Serviços e Peças Ltda., pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 06/02/04, bem como da
despesa decorrente, no valor total de R$ 41.940,00 (Quarenta e um mil, novecentos e
quarenta reais), sendo o valor de R$ 11.940,00 (Onze mil, novecentos e quarenta reais) para
mão de obra e de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) estimados para o fornecimento de peças.
2. A SMAJC/DAJI para formalização do Termo Contratual próprio, e a seguir, retorne este
protocolado a esta Secretaria, para as demais providências. 

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 21 de janeiro de 2004 
PROTOCOLO Nº 03/10/55819
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com competência estabelecida
pelo artigo 4, § 1º, Decreto Municipal nº 14.207/03, e da Ordem de Serviço 616/2003,
INDEFIRO o pedido de realinhamento de preços solicitado pela Empresa Laboratório
Químico e Farmacêutico Bergamo Ltda, para os itens 005, 031 e 045 da Ata de Registro de
Preços nº 210/2003, constantes na Concorrência 046/2002. 

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N.º 024/2004
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15
de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que
dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT’s
lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em 16/01/2004 a 16/01/2004
abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta
Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro,
indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o condutor infrator, sob pena de não o fazendo,
serem responsabilizados pela infração, e ainda, ficam notificados do início do prazo para
apresentação de eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE CAMPINAS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 16/01/2004 A 16/01/2004
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
AGR8655 E1-269169-05 BIB2223 E1-269595-75 BIS9796 E1-269062-25
BKM0504 E1-268970-95 BMT2385 E1-269598-05 BMU6136 E1-270307-45
BMU9262 E1-270276-65 BNG4638 E1-268013-95 BNS0224 E1-269065-55
BNY8433 E1-269171-15 BOO9759 E1-269283-35 BPC0483 E1-269170-05
BPC2036 E1-269036-95 BPE4505 E1-269592-45 BUI6150 E1-270277-75
BUW6617 E1-270228-25 BUW8520 E1-268928-05 BZE1944 E1-269532-05
CAZ5125 E1-269153-55 CBU2819 E1-269542-95 CCN6050 E1-268455-05
CCS4920 E1-268904-95 CCT5208 E1-268932-45 CCW3777 E1-269067-75
CDU3332 E1-237333-85 CDU9762 E1-269064-45 CEY1519 E1-267172-45
CHN0012 E1-267482-65 CIB3036 E1-268938-05 CIS1556 E1-268663-05
CIX2310 E1-267481-55 CJD1450 E1-267702-65 CJR0016 E1-268372-55
CJY3858 E1-268937-95 CJY7137 E1-269625-45 CJY7568 E1-269679-35
CKG4513 E1-268010-65 CKG8709 E1-268969-85 CKI6452 E1-269432-95
CKX2206 E1-237338-25 CKX5472 E1-269590-25 CKX7157 E1-268934-65
CLL0772 E1-269580-35 CNQ6483 E1-269594-65 COB0666 E1-269155-75
COZ3368 E1-267073-45 COZ3614 E1-268541-95 COZ4419 E1-237334-95
COZ7240 E1-268522-15 COZ9022 E1-268375-85 CPS0749 E1-269007-25
CPS2767 E1-267075-65 CPS2783 E1-269596-85 CVK1781 E1-269504-45
CVO5022 E1-269593-55 CWZ7426 E1-272094-95 CXD0902 E1-269600-15
CXG8477 E1-269039-15 CYZ1711 E1-269261-35 CYZ3707 E1-269173-35
CZE8788 E1-268452-85 DAL9722 E1-260868-35 DAX8936 E1-269518-75
DBJ0107 E1-263967-05 DBJ3399 E1-269084-25 DBJ3399 E1-269585-85
DBO2405 E1-269006-15 DBY0110 E1-269541-85 DBY1538 E1-269681-55
DBY2701 E1-268935-75 DBY4480 E1-269066-65 DBY6480 E1-268926-95
DBY8164 E1-268902-75 DDV1992 E1-268374-75 DDV9092 E1-268373-65
DDV9756 E1-269581-45 DFU4132 E1-269005-05 DGW1813 E1-269063-35
DGW1883 E1-268521-05 DGW5242 E1-268371-45 DGW8128 E1-268449-55
DKD0479 E1-272665-85 DKD3224 E1-267701-55 DKD5195 E1-268453-95
GWC9739 E1-270305-25 LJM2716 E1-269004-05 MAK1074 E1-269680-45
TOTAL 87

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BFL6454 E1-267093-25 CKE0759 E1-267894-05 DGW6772 E1-269482-45
TOTAL 3

ENQUADRAMENTO 521.50-DIRIGIR AMEACANDO PEDESTRE OU VEIC EM VIA PUBLICA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BTA9177 E1-269525-35
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 525.80-PROMOVER EXIBICAO/DEMONSTR.PERICIA EM MANOBRA DE VEIC.
PROCESSADAS EM 16/01/2004
DCN9375 E1-269509-95
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BTG1531 E1-269826-75 CCW5860 E1-269687-05 CDU0230 E1-269138-15
DAX7184 E1-267635-55
TOTAL 4

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BLA6717 E1-269038-05 BLE3892 E1-269009-45 BTA9188 E1-269506-65
BUI1177 E1-268365-95 BUW0084 E1-267237-35 BXI0732 E1-269213-05
CKX9736 E1-269502-25 CNO2326 E1-268614-55 CTO8479 E1-268403-35
CYZ2306 E1-269521-05 DBK3918 E1-269139-25 LHC8623 E1-269086-45
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TOTAL 12

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BPC7588 E1-269515-45 CAQ2406 E1-269137-05 CQX0055 E1-269128-25
DFE7682 E1-269136-05
TOTAL 4

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR DIANTE GUIA REBAIXADA ENTRADA/SAIDA VEICULOS
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BHW2873 E1-269517-65 CNF5579 E1-268277-95 CVA3409 E1-266490-45
TOTAL 3

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BMU1600 E1-268560-65 DHY6164 E1-269212-95 DKD5924 E1-268056-85
TOTAL 3

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CTP7574 E1-269209-65 CYZ0204 E1-269208-55 DBY9745 E1-265883-25
DDJ0478 E1-269132-65 DHY8069 E1-265885-45
TOTAL 5

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BGF2600 E1-269069-95 BHE3684 E1-269583-65 BHE9256 E1-269537-45
BJE5257 E1-269685-95 BJQ4791 E1-269545-15 BPC6492 E1-269611-15
BPK7851 E1-270227-15 BQG1842 E1-269693-65 BQG7366 E1-270814-55
BQR7218 E1-269548-45 BTA8189 E1-269827-85 BUI8606 E1-269607-85
BUT3699 E1-269828-95 BUW9227 E1-269550-65 BVN1087 E1-268802-65
BVN3122 E1-269085-35 BVO0020 E1-269533-05 BVQ1463 E1-269587-05
BWQ9283 E1-267627-85 CAE2972 E1-267887-45 CBW5302 E1-269535-25
CDU4204 E1-269174-45 CDU7002 E1-269529-75 CJD3019 E1-269688-15
CLR9249 E1-269689-25 CNQ8062 E1-269074-35 COZ1419 E1-269082-05
COZ3056 E1-269071-05 COZ3129 E1-269830-05 CQK0884 E1-269070-05
CTO6559 E1-269616-65 CTP8193 E1-269676-05 CWN2445 E1-269686-05
DBO6050 E1-269075-45 DBY5713 E1-270230-45 DCN7780 E1-269726-65
DDV7920 E1-269610-05 DHY3871 E1-270017-05 DHY8898 E1-269526-45
GMN4050 E1-269690-35 LBA8687 E1-269829-05
TOTAL 41

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PROCESSADAS EM 16/01/2004
AJN6024 E1-269216-25 BHI4057 E1-270304-15 BQR7111 E1-270586-85
BQS3172 E1-267634-45 BRE4897 E1-269733-25 BRO5085 E1-267684-05
BUI2170 E1-266658-75 BUW8039 E1-269802-55 BUW9819 E1-269555-05
BUX6429 E1-267028-35 BUZ3216 E1-269282-25 BVN0648 E1-269218-45
BVN4364 E1-269531-95 BXN3116 E1-269539-65 CAA5955 E1-267304-45
CAI8877 E1-267682-85 CAQ3474 E1-268012-85 CCW5081 E1-269242-65
CEV0755 E1-269554-05 CID1542 E1-272912-25 CJD0608 E1-267238-45
CJD4831 E1-267795-05 CJY4849 E1-269135-95 CJY5434 E1-269277-85
CNI1952 E1-269805-85 CNQ8062 E1-267683-95 CPS6056 E1-268556-25
CQB6639 E1-265884-35 CQW3533 E1-268971-05 CSC9856 E1-270301-95
CTP1772 E1-263965-95 CTP2423 E1-268546-35 CTP3755 E1-267685-05
CWT7122 E1-269804-75 CXD4747 E1-273363-25 CYZ0419 E1-265887-65
CYZ1998 E1-267937-05 CYZ8829 E1-267466-15 DCO0316 E1-269538-55
DDJ0481 E1-269134-85 DDP3184 E1-268566-15 DFU6422 E1-269522-05
DFU6984 E1-269133-75 DFU7434 E1-269527-55 DGW5760 E1-267681-75
DGW7327 E1-269431-85 DIY5257 E1-266657-65 DKD3977 E1-267890-75
GUD1588 E1-268672-85
TOTAL 49

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CFS1919 E1-269881-75 DAX0185 E1-267636-65 DBB2406 E1-267640-05
DEB2252 E1-267639-95
TOTAL 4

ENQUADRAMENTO 563.00-PARAR NA AREA CRUZAMENTO PREJUD CIRC VEICULOS/PEDESTRES
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CQH4152 E1-267637-75
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 567.31-PARAR SOBRE FAIXA PEDESTRE NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BMU6583 E1-272893-55
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BZN6978 E1-268752-05 CWZ6565 E1-269197-55 DBJ3399 E1-268616-75
TOTAL 3

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIREAO VIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BKI4074 E1-266656-55 BOS7967 E1-269485-75 BUI7625 E1-267711-45
BUW8561 E1-266491-55 DCN3189 E1-270310-75 DHR8061 E1-269037-05
GRK2160 E1-269516-55
TOTAL 7

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BPC0168 E1-268799-35 BUA9049 E1-269602-35 BVN4881 E1-269654-05
CEY2638 E1-268497-95 CJY1580 E1-268798-25 CJY9665 E1-270278-85
COZ1013 E1-269604-55 COZ1903 E1-269605-65 COZ3032 E1-268562-85
DFU6946 E1-265882-15
TOTAL 10

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BKM2553 E1-267170-25 BNS4143 E1-251459-05 BNY5951 E1-269603-45
BOL9556 E1-267895-15 BSP4038 E1-269514-35 BSQ5847 E1-269487-95
BTA7930 E1-265040-65 BTG7370 E1-269512-15 BTG9299 E1-270202-95
BUW8404 E1-269115-05 CDU6015 E1-267236-25 CJY6338 E1-268008-45
CKX2700 E1-268973-15 CKX2767 E1-269214-05 CLU5083 E1-269624-35
COV6221 E1-269651-85 COZ1551 E1-251460-05 COZ3526 E1-268538-65
CPY4846 E1-269544-05 CQH3437 E1-268543-05 CQH5697 E1-273554-65
CQZ3650 E1-268276-85 CTP7049 E1-268499-05 CTW2368 E1-263963-75
CWA7366 E1-265371-75 CXD0423 E1-267936-95 CXH4621 E1-269433-05
CXP5460 E1-267305-55 CXT1176 E1-268784-05 CYJ0247 E1-268564-05
CYV7588 E1-268555-15 CZN4794 E1-269513-25 DBY4038 E1-271794-65
DCN3980 E1-260390-95 DDV0815 E1-260869-45 DFE4058 E1-267679-55
DGW6149 E1-268850-05 DIY5641 E1-267300-05 DKD2873 E1-269519-85
LBY2828 E1-271119-25 MVL4350 E1-268500-15
TOTAL 41

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC.TRANSP PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BIS1115 E1-269127-15 CAZ5859 E1-269653-05 CGG4565 E1-269505-55
COZ0618 E1-267710-35 CTD3880 E1-269489-05 CTP7491 E1-267709-25
CXK1993 E1-269151-35 GUX6708 E1-268786-15
TOTAL 8

ENQUADRAMENTO 685.80-TRANS COM LOTACAO EXCEDENTE
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CQH4504 E1-263964-85
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTO/MOTON./CICLOM./SEM CAPACETE E/OU OCULOS SEGURANCA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BTW6646 E1-268942-35 CTF1633 E1-266501-45 DCN1183 E1-260391-05
DCN1902 E1-268933-55 DCN4465 E1-268927-05 DCN5223 E1-269652-95
DJW5023 E1-268936-85 DJW6174 E1-268944-55
TOTAL 8

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR CAPACETE
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CNF7357 E1-267882-05
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BHI0567 E1-267611-35 BIF6683 E1-269732-15 BPH2766 E1-267168-05
BQH1424 E1-268685-05 BTG3986 E1-269083-15 BTK2094 E1-266795-15
BUK4928 E1-272904-55 BVN2686 E1-269259-15 BWS6852 E1-267173-55
CCI0213 E1-268106-35 CDA5966 E1-268567-25 CEU2823 E1-268387-95
CHN7854 E1-269684-85 CKX0430 E1-268278-05 CQH6500 E1-269683-75
CQH6590 E1-269584-75 CTP7645 E1-265644-55 CWN2363 E1-267855-55
CXI6891 E1-268305-45 CXV1232 E1-267885-25 CYZ1241 E1-269484-65
CYZ4118 E1-259918-05 DBJ8651 E1-269260-25 DBY2122 E1-267883-05
DCZ3228 E1-268537-55 DDJ6648 E1-268388-05 DDJ7978 E1-269730-05
DDJ7978 E1-270226-05 DDV1755 E1-268459-45 DFE8134 E1-266553-15
DFL6464 E1-271205-05 DFU3880 E1-268464-95 DFU6895 E1-268846-65
DGW0731 E1-272985-95 DGW2852 E1-268401-15 DGW9090 E1-268105-25
DHY4103 E1-268545-25
TOTAL 37
TOTAL DE INFRAÇÕES 335

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO N.º 025/2004
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15
de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que
dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT’s
lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em 16/01/2004 a 16/01/2004
abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta
Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro,
indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o condutor infrator, sob pena de não o fazendo,
serem responsabilizados pela infração, e ainda, ficam notificados do início do prazo para
apresentação de eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE OUTROS MUNICIPIOS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 16/01/2004 A 16/01/2004
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
AFJ9062 E1-269597-95 AHQ3568 E1-265444-35 BMN7231 E1-273560-15
BNY6957 E1-268684-95 BPK8444 E1-269061-15 BUI1745 E1-268523-25
CCQ5441 E1-268929-15 CSM0246 E1-269285-55 CTJ9144 E1-268930-25
DAX0393 E1-268520-05 DCX6167 E1-267953-45 DFP5597 E1-268009-55
DFU5979 E1-268682-75 DHG9562 E1-267686-15 HZB3530 E1-268451-75
LCI1307 E1-268454-05
TOTAL 16

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BNJ1997 E1-268561-75
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BUC5861 E1-266552-05 BUC5978 E1-270201-85 DHF3688 E1-268972-05
DJY6704 E1-269507-75 GTJ1523 E1-268610-15 MXW3939 E1-267796-15
TOTAL 6

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CNQ8601 E1-271302-95
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BGE2483 E1-267934-75 COZ3200 E1-268922-55
TOTAL 2

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BPU0766 E1-264197-05 BYC2559 E1-267298-95
TOTAL 2

ENQUADRAMENTO 552.50-ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BVN1513 E1-264794-25
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BFA6375 E1-266890-85 BIM8007 E1-269534-15 BLK7335 E1-265546-65
BPK8978 E1-269586-95 BQH2518 E1-268670-65 BQX3228 E1-269606-75
BRE9443 E1-269692-55 BTH3666 E1-269073-25 BTI4265 E1-273908-85
BUT7173 E1-269549-55 BXF0643 E1-269129-35 CBG4396 E1-267030-55
CGX0440 E1-269609-05 CHM0705 E1-269175-55 CHN5070 E1-269617-75
CKX4636 E1-269691-45 CNJ5133 E1-265535-65 CQW0953 E1-269588-05
CTP8468 E1-269536-35 CWM7889 E1-273740-55 CXI4270 E1-269582-55
CXI5637 E1-269678-25 CZG7243 E1-269546-25 DEB7518 E1-272019-05
DEX5863 E1-269131-55 DFL5668 E1-269618-85 DHT5328 E1-269547-35
GMY0073 E1-268695-95 MNA0242 E1-267893-05
TOTAL 29

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BGK8956 E1-266554-25 BGP7231 E1-269878-45 BHE6397 E1-268565-05
BPG0911 E1-263962-65 BQJ1598 E1-263961-55 BSS2062 E1-267789-55
CJP4796 E1-269130-45 CJP7399 E1-267235-15 CKD4271 E1-269806-95
CLY3166 E1-270309-65 CNO2061 E1-269729-95 COZ4685 E1-268559-55
CWZ7246 E1-269280-05 DAX1617 E1-267029-45 DCH7168 E1-269011-65
DDZ8971 E1-269523-15 DDZ8971 E1-269524-25 DIZ5681 E1-270203-05
TOTAL 18

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BQS1483 E1-273907-75
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CKZ0067 E1-269520-95 DDN1983 E1-268057-95 DDN4614 E1-267641-05
KBJ5226 E1-267638-85
TOTAL 4

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6C
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CLU4930 E1-269508-85 DIT2947 E1-269510-05
TOTAL 2

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CBH1322 E1-266917-25 CLU5052 E1-268055-75 CNR1839 E1-271522-95
CQH2420 E1-269172-25 DBI4494 E1-269217-35
TOTAL 5

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIREAO VIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CYJ1434 E1-266489-35
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BIE1677 E1-268498-05 BPC2283 E1-268051-35 CAD8441 E1-268787-25
CHB1617 E1-268402-25 CKF0848 E1-269880-65 CRJ8159 E1-268052-45
DCY2548 E1-269278-95
TOTAL 7

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BHC0561 E1-269488-05 BPC0765 E1-269428-55 BTR7178 E1-273285-15
CBZ2280 E1-268519-95 CEY7560 E1-269591-35 CGC3856 E1-268847-75
CKY9877 E1-269010-55 CTO6289 E1-268014-05 CWC3806 E1-268615-65
CXG6629 E1-269682-65 CZI0472 E1-268078-85 DBY6643 E1-269429-65
DDV3773 E1-269215-15 DEG8968 E1-270308-55
TOTAL 14

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC.TRANSP PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BKM1016 E1-268493-55
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTO/MOTON./CICLOM./SEM CAPACETE E/OU OCULOS SEGURANCA
PROCESSADAS EM 16/01/2004
CTN9989 E1-272851-75
TOTAL 1

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 16/01/2004
BUA2611 E1-268518-85 BWD6457 E1-265888-75 CBH3222 E1-269608-95
CBK6606 E1-268463-85 CJD9155 E1-268450-65 CJO4679 E1-265548-85
CYW4991 E1-263966-05 CZJ5882 E1-267884-15 DIM3587 E1-264813-05
DIV6407 E1-268034-85 DIZ6369 E1-270229-35
TOTAL 11
TOTAL DE INFRAÇÕES 123

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A

AVISO DE JULGAMENTO
Convite nº 061/2003 - Protocolo C 010.11.2003 -- Objeto: Permissionamento de área de 29
m2 (vinte e nove metros quadrados) Box T -- 09 no Horto Shopping Ouro Verde, no qual
destina-se a gêneros alimentícios: frangonete, ração e afins, cestas básicas, massa e frios,
alimentos típicos regionais podendo ser estendido em caso de expansão de área contígua
desde que comprovado sua necessidade. A comissão de licitação COMUNICA: Após a
análise da documentação das propostas comerciais, a comissão de licitação julga e declara
vencedora a proposta apresentada por PAULO ROBERTO RIBEIRO ALVES (pessoa física)
pelo maior valor ofertado de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) para pagamento à vista.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 1809/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas

Contratada: Construtora Estrutural Ltda
Objeto: Execução dos serviços de terraplenagem no empreendimento

Residencial Olímpia (Sítio dos Amarais), neste município.
Data da Assinatura: 26/01/04
Prazo: 60 dias
Valor Total: R$ 304.758,42
Protocolado: 5082/03
Licitação: Tomada de Preços nº 002/03

Campinas, 26 de janeiro de 2004

FERNANDO VAZ PUPO
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
MATA DE SANTA GENEBRA

PORTARIA ASSINADA PELO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOSÉ
PEDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 0120/2004 - Alterar, o nível de assessoria da servidora Silvia Aparecida
Generoso Marques, de Assessora Técnica Setorial VII para IX. Esta portaria entra em vigor
em 01/01/04.

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

52 Terça-feira, 27 de janeiro de 2004



Presidente

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/03

A IM@-INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A, COMUNICA a
homologação da adjudicação da licitação realizada sob a modalidade de Pregão, PA nº
042/03 que tem por objeto a Aquisição de papéis diversos, em favor da proponente
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A, pelo período de 03 meses, pelo valor global
estimado de R$ 66.308,75. Licitação adjudicada em 14 de janeiro de 2004 pelo pregoeiro e
homologada em 16 de janeiro de 2004 pela Diretoria.

Campinas, 26 de janeiro de 2004
EDUARDO ROGÉRIO DA SILVA

Pregoeiro

RESUMO DO CONTRATO IMA: CO 003/2004 PR-DAF

Contratante -- Informática de Municípios Associados S/A -- IM@
Contratada -- Votorantim Celulose e Papel S/A
Fundamento Legal -- Lei Federal 10.520/ 02 - RD 012//03
Objeto -- Fornecimento de papéis diversos
Valor Global Estimado: R$ 66.308,75 (sessenta e seis mil trezentos e oito reais e setenta e
cinco centavos)
Vigência -- 03 (três) meses contados de 20/01/2004 

Campinas, 26 de janeiro de 2004
CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Convite 2003/121 -- Curva, luva, tampão e terminal de PVC. Schedule Tubos Válvulas e
Conexões Ltda, item 01 e 03, valor total R$ 12.148,00; Cunha & Tenchella Comércio e
Distribuição Ltda., item 02, valor total R$ 2.395,00 e Tigre S/A -Tubos e Conexões, item 04,
valor total R$ 24.336,00. 
Concorrência Internacional n. 17/2003 - Objeto: Aquisição de cromatógrafo líquido
acoplado ao detector de massas. COMUNICAMOS a homologação e adjudicação à empresa
Waters Technologies do Brasil Ltda. pelo "menor preço total" de R$ 542.376,80
correspondente a US$ 184.000,00 cotado em 27/11/2003, pelo período de 150 (cento e
cinqüenta) dias.
Tomada de Preços n. 55/2003 - Objeto: Contratação de serviços de instalação de lacres.
COMUNICAMOS a homologação e adjudicação à empresa CMC Const. Man. e Com. de
Mat. p/ Const. Civil Ltda. pelo "menor preço total’’ de R$ 140.400,00, pelo período de 06
(seis) meses. 

REVOGAÇÃO
Tomada de Preços n. 44/2003 - Objeto: Aquisição de cestas de natal. COMUNICAMOS
aos interessados a revogação do presente processo licitatório, de acordo com o artigo 49
‘‘caput’’ da Lei n. 8.666/93, em face da inoportunidade da compra, conforme documentação
constante do processo. 

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI 
Presidente da Comissão de Julgamento

RESUMO DO ADITAMENTO
nº 02 - Contrato nº 2002/3426-00-0 Contr.: Lotus Serviços Técnicos Ltda.; Objeto:
Serviços de Portaria; Prorrogação por mais 12 meses; Reajuste de 14,45%; Valor do
Aditamento: 1.762.565,33.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

RESUMO DE CONTRATO
Nº 2004/3737-00-0 -- Unibanco Aig Seguros S/A. -- TP Nº 53/2003 -- Serviços de Seguro de
Veículos -- Valor: R$ 75.081,17-- Vigência: de 12meses

DIRETORIA TÉCNICA

Retificação do Aditamento Nº do Contrato 2002/3533-00-0 -- Contratada: Cobrascal Ind.
de Cal Ltda. -- Retifica-se o preço unitário p/R$ 0,206425 e vr.total p/R$ 68.120,25,
ratificando-se os demais itens.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/INVESTIDORES

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS ÀS NOTAS
DAS PROVAS OBJETIVAS E À NÃO CONVOCAÇÃO PARA AS

PROVAS DA 2ª FASE
(ref. Concurso Público nº 001 / 2003)

A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia do Município de Campinas, por
meio da Comissão Organizadora do Concurso Público em epígrafe, e nos termos do disposto
no Edital de Concurso Público nº 001/2003, torna pública a análise dos recursos interpostos
às notas das provas objetivas e à não convocação para as provas da 2ª fase a serem realizadas
no próximo dia 01 de fevereiro de 2004. A publicação figura em ordem alfabética geral e na
seguinte conformidade: nome, cargo, decisão.
NOME CARGO DECISÃO
ANDRÉ LUIS GRECHI JUNQUEIRA C17 -- FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS INDEFERIDO.
JOÃO BATISTA LEITE A06 -- MOTORISTA FUNERÁRIO INDEFERIDO.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Campinas, em 26 de janeiro de 2004
DR. INÁCIO DE MELO LIMA
Presidente da Comissão de Concurso

DIVERSOS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2001
0005 - MISSÃO CAMINHO PRA LIBERDADE - CNPJ: 68.001.833/0001-00

ATIVO
DISPONIBILIDADES
CAIXA 1.219,97 D
BANCOS C/MOVIMENTO 1.226,41 D
SUB-TOTAL 2.446,38 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 400,00 D
CHEQUES EM COBRANÇA 560,00 D
SUB-TOTAL 960,00 D
IMOBILIZADO TÉCNICO
TERRENOS 6.000,00 D
EDIFICIOS E BENFEITORIAS 38.480,56 D
MÓVEIS E UTENSILIOS 7.182,82 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.092,26 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.313,00 D
INSTALAÇÕES 70,00 D
VEICULOS 11.400,00 D
LINHAS TELEFONICAS 1.117,63 D
UTENSILIOS DE COZINHA 511,30 D
SUB-TOTAL 70.167,57 D
TOTAL DO ATIVO 73.573,95 D

PASSIVO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR 576,72 C
SUB-TOTAL 576,72 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
SALARIOS A PAGAR 6.866,97 C
CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER 66.288,56 C
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS A RECOLHER 11.869,59 C
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 208,81 C
SUB-TOTAL 85.233,93 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IRRF A RECOLHER 51,00 C
SUB-TOTAL 51,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO
VARIAÇÃO PATRIM.EXERC ANTERIORES 18.787,44 C
VARIAÇÃO PATRIM.EXERC CORRENTE 31.075,14 D
SUB-TOTAL -12.287,70 C
TOTAL DO PASSIVO 73.573,95 C
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001,
BEM COMO O RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS.

Campinas, 31 de dezembro de 2001
DIRETOR

MAURO PRETURLAN
Contador CRC 1SP035901/O-4

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO PERIODO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

0005 - MISSÃO CAMINHO PRA LIBERDADE - CNPJ: 68.001.833/0001-00
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS PROGRAMA BOM AMIGO 2.496,02 C
RECEITAS OFERTAS ESPECIAIS 88.168,36 C
RECEITAS DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS 1.693,78 C
RECEITAS MANTENEDORES AMIGOS DA MISSÃO 11.914,42 C
RECEITAS DOAÇÕES INSTIT. PUBLICAS-FMDCA 28.516,00 C
RECEITAS DOAÇÕES INSTIT. PUBLICAS-TES.MUNICIPAL 35.574,34 C
RECEITAS DOAÇÕES EM BENS MATERIAIS 402,53 C
DOAÇÕES CANCELADAS-DEVOLUÇÃO DE VERBAS 11.812,10 D
RECEITA LIQUIDA 156.953,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 89,55 C
TOTAL RECEITAS 157.042,90 C
DESPESAS OPERACIONAIS
SALARIOS E ENCARGOS 127.508,26 D
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA 3.120,00 D
TELEFONE.CORREIO E INTERNET 11.963,12 D
COPA E COZINHA 3.811,04 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 7.703,63 D
DESPESAS COM VEICULOS 1.689,78 D
LANCHES E REFEIÇÕES 590,61 D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.003,91 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 754,18 D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 2.791,00 D
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES 96,00 D
CONDUÇÃO URBANA E TRANSPORTE DE PESSOAS 699,65 D
MATERIAL ESCOLAR 2.288,70 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.578,16 D
CONSUMO DE LUZ E ENERGIA ELETRICA 4.324,30 D
CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 2.941,66 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.650,89 D
ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO 1.681,19 D
OUTRAS DESPESAS 6.536,85 D
SUB-TOTAL 186.732,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS 1.385,11 D
SUB-TOTAL 1.385,11 D
RESULTADO/VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO -31.075,14 D

Campinas, 31 de dezembro de 2001
DIRETOR

MAURO PRETURLAN
Contador CRC 1SP035901/O-4
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