
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO NOVAMENTE, A ORDEM DE SERVIÇO, POR
DETERMINAÇÃO DO EXMO. SENHOR PREFEITO.

CAMPINAS, 03 DE SETEMBRO DE 2001.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 604 DE 12 DE JUNHO DE 2001

O Prefeito Municipal dde Campinas, no uso de suas atribuições e, 
CONSIDERANDO que esta Administração tem recebido reclamações dos Senhores
Vereadores, quanto à não devolução de Requerimentos de informações à E.Câmara
Municipal dentro do prazo legal;
CONSIDERANDO que o Departamento do Expediente, ao encaminhar os
expedientes aos Setores competentes para que prestem os esclarecimentos
solicitados, aponta o dia para sua devolução a este Gabinete e consequentemente o
encaminhamento à E.Câmara;
CONSIDERANDO o que determina a Lei Orgânica do Município - Artigo 75 item IX;

DETERMINA;

Que as Secretarias, Empresas, Fundações e Autarquias Municipais observem
rigorosamente os prazos para restituições de Requerimentos de Informações à E. Câmara.
No caso em que, face a natureza das solicitações, necessitem de maior prazo para
atendimento,comuniquem em tempo hábil ao Departamento do Expediente para que
seja solicitado o novo prazo à E.Câmara, conforme faculta a legislação pertinente.
A responsabilidade pelo não atendimento, será do servidor onde estiver o
protocolado na data do vencimento.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Campinas, 12 de junho de 2001

ANTONIO DA COSTA SANTOS

Prefeito Municipal de Campinas

(04, 05 e 06/09)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a seguinte licitação:
- Concorrência nº 033/2001 - Prot.: 39.084/2000 - Int.: S.A. - DETI - Objeto:
Registro de Preços de pneus, protetores e câmaras de ar para os veículos da frota
oficial. Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 10/10/2001 às
14:30 horas. O Edital, poderá ser consultado e retirado, a partir do dia 10/09/2001,
na Secretaria de Administração, localizada a Av. Anchieta nº 200, 6º andar,
Campinas (SP), no horário das 8:30 às 16:30 horas, ou pelo site
www.campinas.sp.gov.br.

Campinas, 04 de setembro de 2001

Comissão Permanente de Licitações

EXPEDIENTE DESPACHADO 
PELO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em, 05 de setembro de 2001
Prot.: 27.021/2000 - Int.: SMOSPP - Ref.: Concorrência n.º 019/2001
Objeto: Registro de Preços de Cimento CPII -- 32.
Diante dos  elementos constantes no presente protocolado e ao disposto no Art. 2º
inciso I, do Decreto Municipal n.º 11.821/95, AUTORIZO, com fulcro na Ata de
Registro de Preços n.º 196/2001, a despesa no valor total de R$111.780,00 (cento e
onze mil, setecentos e oitenta reais), a favor da empresa Filadélfia Comércio e
Transportes Ltda., para aquisição de 9.000 sacos de cimento de 50 kg.
Ao Departamento de Suprimentos para a emissão da nota de empenho e, a seguir, à
SMOSPP,  para o gerenciamento e emissão da ordem de fornecimento.

PEDRO REIS GALINDO

Secretário Municipal de Administração

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: 159/2000
Concorrência n.º : 025/2000
Protocolo n.º: 41.337/2000
Objeto: Gás Liquefeito de Petróleo
Detentora: TrazGaz Comércio de Gás Ltda.
Vigência da Ata: 11/09/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - glp 13 kg / R$18,00 / peça
2 - glp 45 kg / R$62,30 / peça

Ata de Registro de Preços: 160/2000
Concorrência n.º : 21/2000
Protocolo n.º: 31.610/2000
Objeto: peças e acessórios de veículos pesados Ford
Detentora: Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda.
Vigência da Ata: 14/09/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI Preço(s) Unitário(s)
Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - peças automotivas e acessórios em geral, originais, para utilização em veículos
pesados da marca ford / 36% desconto / peça 

Ata de Registro de Preços: 169/2000
Concorrência n.º : 23/2000
Protocolo n.º: 31.605/2000
Objeto: peças e acessórios de veículos pesados Mercedes Benz
Detentora: Autodiesel Comércio de Autopeças Ltda.
Vigência da Ata: 03/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI Preço(s) Unitário(s)
Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - peças automotivas e acessórios em geral, originais, para utilização em veículos
pesados da marca Mercedes benz / 30% desconto / peça 

Ata de Registro de Preços: 170/2000
Concorrência n.º : 026/2000
Protocolo n.º: 31.606/2000
Objeto: peças e acessórios de veículos pesados Volkswagen
Detentora: Autodiesel Comércio de Autopeças Ltda.
Vigência da Ata: 03/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI Preço(s) Unitário(s)
Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
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1 - peças automotivas e acessórios em geral, originais, para utilização em veículos
pesados de marca volkswagen / 31% desconto / peça 

Ata de Registro de Preços: 171/2000
Concorrência n.º : 22/2000
Protocolo n.º: 31.607/2000
Objeto: peças e acessórios de veículos Volkswagen
Detentora: Mercantil Kimura Ltda.
Vigência da Ata: 03/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI Preço(s) Unitário(s)
Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - peças automotivas e acessórios em geral, originais, para utilização em veículos
leves de marca volkswagen / 37% desconto / peça 

Ata de Registro de Preços: 173/2000
Concorrência n.º : 24/2000
Protocolo n.º: 41.338/2000
Objeto: água mineral
Detentora: Acquarela Distribuidora de Água Mineral Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - água mineral natural - 20 l / R$1,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 174/2000
Concorrência n.º :28/2000 
Protocolo n.º: 37.866/2000
Objeto: peças e acessórios de máquinas e equipamentos
Detentora: Cylander Comércio e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI 
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - yammar / 2 % desconto / peça
5 -  barber green / 45% desconto / peça
8 - huber warco / 6% desconto / peça
10 - Michigan / 10% desconto / peça 
12 - macker / 3% desconto / peça

Ata de Registro de Preços: 175/2000
Concorrência n.º :28/2000 
Protocolo n.º: 37.866/2000
Objeto: peças e acessórios de máquinas e equipamentos
Detentora: Retrac Peças Comércio e Serviços Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI 
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - tobatta / 5% desconto / peça
4 - Ford / 7% desconto / peça
6 - fiat allis / 8% desconto / peça
13 -tema terra / 5% desconto / peça

Ata de Registro de Preços: 176/2000
Concorrência n.º :28/2000 
Protocolo n.º: 37.866/2000
Objeto: peças e acessórios de máquinas e equipamentos
Detentora: Casa Nasser Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - massey fergunson / 6% desconto / peça

Ata de Registro de Preços: 177/2000
Concorrência n.º :28/2000 
Protocolo n.º: 37.866/2000
Objeto: peças e acessórios de máquinas e equipamentos
Detentora: Engemaq Componentes para Tratores Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI 
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
7 - poclain case / 12 % desconto / peça 
14 - komatsu / 12 % desconto / peça

Ata de Registro de Preços: 178/2000
Concorrência n.º :28/2000 
Protocolo n.º: 37.866/2000
Objeto: peças e acessórios de máquinas e equipamentos
Detentora: Denac Distribuidora Nacional de Peças para Tratores Ltda.
Vigência da Ata: 09/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de  Administração / DETI 
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - caterpillar / 12% desconto / peça
11 - dinapac / 12 % desconto / peça

Ata de Registro de Preços: 180/2000

Concorrência n.º :29/2000 
Protocolo n.º: 32.294/2000
Objeto: gmamoglobulina humana e imunoglobulina
Detentora:Servimed Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 17/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - s i gamoglobulina humana 320 mg - frasco ampola / R$13,70 / peça
2 - imunoglobulina anti tetânica / R$15,57 / peça

Ata de Registro de Preços: 181/2000
Concorrência n.º : 17/2000
Protocolo n.º: 31.598/2000
Objeto: material de construção
Detentora: Max-fer Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 22/10/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - caixa dagua cimento amianto c/ tampa - 500 lt / R$57,42 / peça
2 - caixa dagua cimento amianto c/ tampa - 1000 lt / R$118,17 / peça
3 - tampa caixa dagua 1000 lt / R$19,48 / peça
4 - tampa caixa dagua 500 lt / R$6,31 / peça
6 - mourao concreto vibrado tipo 2.70 mt seccao quadrada / R$15,00 / peça
8 - cimento branco - emb c/ 01kg / R$0,78 / peça
14 - tijolo ceramico tipo baiano 10x20x20 cm / R$0,17 / peça
16 - telha de cimento amianto 2,44 x 1,10 x 0,06 mt / R$11,50 / peça
17 - telha de cimento amianto 2,13 x 1,10 x 0,06 mt / R$10,04 / peça
19 - telha de cimento amianto 1,53 x 1,10 x 0,06 mt / R$7,21 / peça
23 - telha de ceramica tipo paulista - milheiro / R$260,00 / peça
43 - ferro cantoneira 1 x 3/16 pol / R$2,65 / peça

Ata de Registro de Preços: 186/2000
Concorrência n.º : 30/2000
Protocolo n.º: 35.458/2000
Objeto: material de consumo para odontologia
Detentora: Dental Lello Ltda.
Vigência da Ata: 08/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - creme dental fluoretado - 90 g / R$1,15 / peça
8 - escova dental infantil - unidade / R$0,18 / peça
12 - kit cimento ionometro fotopolimerizavel - kt c/ 2 frascos / R$57,50 / peça
14 - kit odont p/ cirurgia periodontal/cimento cirúrgico / R$6,00 / peça
15 - lima tipo hedstroen 31 mm - n° 15 cx c/ 06 unidades / R$13,25 / peça

Ata de Registro de Preços: 187/2000
Concorrência n.º : 30/2000
Protocolo n.º: 35.458/2000
Objeto: material de consumo para odontologia
Detentora: A M Moliterno Ltda.
Vigência da Ata: 08/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução desmineralizante - fr. 20ml / R$2,55 / peça
3 - broca tipo gates - gliden 28 mm n.02 - cx c/ 6 / R$37,90 / peça
4 - broca tipo gates - gliden  n.03 - cx c/ 6 / R$37,90 / peça
10 - broca tipo gates gliden n° 1 - cx c/ 6 unid / R$37,90 / peça
11 - agente união p/ resina quimica ativada / R$12,69 / peça
18 - broca cirurgica esferica haste longa n.6 - unidade / R$4,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 188/2000
Concorrência n.º :30/2000 
Protocolo n.º: 35.458/2000
Objeto: material de consumo para odontologia
Detentora: Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda.
Vigência da Ata: 08/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 208 -unidade / R$8,41 / peça
6 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 0 -unidade / R$8,41 / peça
7 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n. 2-a -unidade / R$8,41 / peça
9 - eucaliptol vidro c/ 20 ml / R$4,70 / peça
13 - broca diamantada ar - xxl 701 / R$19,80 / peça

EXPEDIENTE

O DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS (Lei nº 2819/63) é uma publicação da Prefeitura de
Campinas, produzido pela IMA (Informática de Municípios Associados S/A). Avenida
Anchieta, 200 - 2º andar - Paço Municipal. 
Assinaturas: Informações através do telefone (019) 3232-9611 ou no endereço acima. 

Recebimento de matérias para publicação na Edição do dia seguinte ATÉ 12:00 horas.

2 - Diário Oficial do Município Campinas, quinta-feira, 06 de setembro de 2001



Ata de Registro de Preços: 190/2000
Concorrência n.º :12/2000 
Protocolo n.º: 22.981/2000
Objeto: material de consumo laboratorial
Detentora: Bionova Produtos de Laboratório Ltda.
Vigência da Ata: 09/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - fucsina básica PA PO - frasco c/ 25 g / R$7,49 / peça
12 - estante PVC p/ 100 tubos - 13 x 13 mm / R$8,14 / peça

Ata de Registro de Preços: 191/2000
Concorrência n.º :12/2000 
Protocolo n.º: 22.981/2000
Objeto: material de consumo laboratorial
Detentora: Becton Dickson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Vigência da Ata: 09/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
10 - tubo c/ citrato sódio p/ coaculograma - lt c/ 100 / R$22,86 / peça
14 - tubo p/coleta sangue vácuo 13 x 75 mm p/ aspiração 2 ml - cx. C/ 100 / R$29,82
/ peça

Ata de Registro de Preços: 192/2000
Concorrência n.º :12/2000 
Protocolo n.º: 22.981/2000
Objeto: material de consumo laboratorial
Detentora: Labcenter Materiais para Laboratórios e Hospitais Ltda.
Vigência da Ata: 09/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - agar sangue azida - frasco c/ 500 g / R$136,64 / peça
4 - hidroxido sódio PA - bem. C/ 500 g / R$6,07 / peça
8 - soro anti - d - frasco c/ 10 ml / R$21,60 / peça
9 - soro anti - b - frasco c/ 10 ml / R$11,47 / peça
11 - lamina lapidada espessura min. E max 1.3 mm - cx. C/ 50 / R$5,00 / peça
17 - parasitokit: conj. P/ repação exame protoparasitológico / R$151,20 / peça

Ata de Registro de Preços: 193/2000
Concorrência n.º :12/2000 
Protocolo n.º: 22.981/2000
Objeto: material de consumo laboratorial
Detentora: Centro Químico Campinas Importadora Ltda.
Vigência da Ata: 09/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - placa escavada p/ microtitulação c/ fundo U 96 / R$2,41 / peça

Ata de Registro de Preços: 194/2000
Concorrência n.º :12/2000 
Protocolo n.º: 22.981/2000
Objeto: material de consumo laboratorial
Detentora: MR Diag Lab Comércio e Representação Ltda.
Vigência da Ata: 09/11/2001
Órgão gerenciador: Secretaria de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
16 - kit diagnóstico p/ detecção doença chagas - p/ 96 testes qualitativos / R$2,01 /
peça

Ata de Registro de Preços: 199/2000
Concorrência n.º :20/2000 
Protocolo n.º: 36.015/2000
Objeto: pedras
Detentora: Construtora Estrutural Ltda. 
Vigência da Ata: 19/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - pó de pedra / R$19,44 / m3

2 - pedra britada basáltica preta n.1 / R$19,44 / m3

3 - pedra britada basáltica preta n.2 / R$19,44 / m3

4 - pedra britada basáltica preta n.3 / R$17,79 / m3

5 - pedra britada basáltica preta n.4 / R$19,49 / m3

6 - pedrisco preto / R$19,49 / m3

7 - rachão / R$17,79 / m3

8 - pedra tipo bica corrida / R$19,44 / m3

Ata de Registro de Preços: 202/2000
Concorrência n.º : 34/2000 
Protocolo n.º: 48.970/2000
Objeto: material de higiene e limpeza 
Detentora: Supermercado Estrela de Suzano Ltda.  
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - vassoura palha  5 fios / R$3,62 / peça
9 -  rodo madeira c/ uma borracha 60 cm / R$1,08 / peça
16 - saponáceo em lata 300 g / R$1,13 / peça
23 - saco branco p/ limpeza - duplo / R$1,26 / peça
25 - papel higiênico folha única picotado / R$0,30 / peça
26 - papel toalha interfolhas / R$2,63 / peça
27 - alcool anidro 96 gl 1.000 ml / R$1,31 / peça
28 - fósforo - maço c/ 10 caixas / R$0,57 / peça
29 - inseticida doméstico em aerosol - 300 ml s/ cfc / R$2,55 / peça
30 - balde plástico 10 litros / R$2,16 / peça

Ata de Registro de Preços: 203/2000
Concorrência n.º : 34/2000 
Protocolo n.º: 48.970/2000
Objeto: material de higiene e limpeza 
Detentora: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.  
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 -  copo descartável p/ café - tira c/ 100  / R$0,55 / peça
4 -  vassoura nylon c/ cabo nº 5  / R$1,39 / peça
5 -  vassoura pelo c/ cabo 40 cm  / R$1,98 / peça
6 -  saco plástico p/ lixo 100 lt - 10 microns  / R$0,11 / peça
7 -  saco lástico p/ lixo 40 lt - 6 microns  / R$0,06 / peça
8 -  rodo madeira  c/ uma borracha 40 cm / R$0,89 / peça
10 - palha de aço n. 00 / R$0,20 / peça
11 - flanela para limpeza 300 x 500 mm / R$0,39 / peça
14 - escova japonesa grande / R$0,64 / peça
15 - detergente líquido p/ cozinha 500 ml. / R$0,37 / peça
17 - sabão comum em pedra - 200 g / R$0,25 / peça
20 - alvejante água sanitária 1.000 ml / R$0,46 / peça
22 - desinfetante líquido pinho - 500 ml / R$0,54 / peça
24 - sabonete sólido perfumado / R$0,29 / peça

Ata de Registro de Preços: 204/2000
Concorrência n.º : 34/2000 
Protocolo n.º: 48.970/2000
Objeto: material de higiene e limpeza 
Detentora:  Nova Era Comercial Distribuidora Ltda. 
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
12 - lã de aço pcte. 8 unid. / R$0,29 / peça
13 - esponja sintética dupla face / R$0,32 / peça

Ata de Registro de Preços: 205/2000
Concorrência n.º : 40/2000 
Protocolo n.º: 45.176/2000
Objeto: tubos e aduelas
Detentora: Fermix Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-2 diam. 1,20 mt / R$137,00 / peça
3 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-2 diam. 1,00 mt / R$89,00 / peça
4 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-2 diam. 0,80 mt /R$59,00 / peça
6 - tubos de concreto simples p/ águas pluviais c1 diam. 0,40 mt / R$15,50 / peça
7 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-1 diam. 0,60 mt / R$32,90 / peça
9 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-1 diam.  1,00 mt / R$84,70 / peça
11 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-1 diam.  0,80 mt / R$56,00 / peça
12 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-1 diam.  1,20 mt / R$129,00 /
peça
13 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-1 diam.  1,50 mt / R$179,00 /
peça
26 - tubo de concreto simples p/ águas pluviais 0,40 mt diam. Classe c2 / R$16,70 /
peça

Ata de Registro de Preços: 206/2000
Concorrência n.º : 40/2000 
Protocolo n.º: 45.176/2000
Objeto: tubos e aduelas
Detentora: Facis Tubos e Postes Ltda.
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - tubos de concreto armado p/ águas pluviais ca-2 diam. 1,50 mt / R$187,70 / peça
5 - tubos de concreto simples p/ águas pluviais c1 diam. 0,50 mt / R$22,90 / peça
8 - tubos de concreto simples p/ águas pluviais c1 diam. 0,60 mt / R$28,60 / peça
27 - tubo de concreto simples p/ águas pluviais 0,50 mt diam. Classe c2 / R$24,90 /
peça
28 - tubo de concreto simples p/ águas pluviais 0,60 mt diam. Classe c2 / R$30,70 /
peça

Ata de Registro de Preços: 207/2000
Concorrência n.º :  39/2000 
Protocolo n.º: 46.281/2000
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Objeto: areia grossa lavada
Detentora: Construtora Estrutural Ltda. 
Vigência da Ata: 12/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - areia grossa lavada / R$27,38 / m3

Ata de Registro de Preços: 209/2000
Concorrência n.º : 32/2000 
Protocolo n.º: 39.151/2000
Objeto: óleo de soja e cesta básica 
Detentora: Supermercado Estrela de Suzano Ltda.  
Vigência da Ata: 19/12/01
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - Óleo de soja vegetal - 900 ml / R$1,19 / peça
2- cesta básica / R$26,30 / peça

Ata de Registro de Preços: 01/2000
Concorrência n.º :  41/2000 
Protocolo n.º: 36.016/2000
Objeto: ferramentas manuais, dispositivos de fixação, arames e telas
Detentora:  Max-Fer Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - Broca de aço carbono 1/8 a 1/2 pol - jogo c/ 7 peças / R$22,37 / peça
2 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 3/16  pol. /
R$1,26 / peça
3 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 5/16  pol. /
R$2,10 / peça
4 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 3/8  pol. /
R$2,59 / peça
5 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 7/16  pol. /
R$3,47 / peça
6 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 1/2  pol. /
R$4,56 / peça
7 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 1/4  pol. /
R$1,54 / peça
8 - Broca de vidia com pastilha de metal duro para concreto, medindo 5/32  pol.  /
R$1,13 / peça
9 - Broca de aço vidia longa, 10 mm  / R$5,54 / peça
10 - Broca de aço vidia longa, 6 mm / R$2,49 / peça
11 - Broca de aço vidia longa, 8 mm / R$4,37 / peça
12 - Broca chata 1/4 a 1 pol., com 7 peças / R$25,19 / peça
13 - Broca de aço rápido - 1/8 a 1/2 pol., jogo com 7 peças / R$29,00 / peça
28 - Prego com cabeça para madeira 18 x 30  / R$1,93 / peça
29 - Prego com cabeça para madeira 12 x 12 / R$2,55 / peça
30 - Prego com cabeça para madeira 13 x 15  / R$2,38 / peça
31 - Prego com cabeça para madeira 15 x 15  / R$2,18 / peça
32 - Prego com cabeça para madeira 17 x 21. / R$1,93 / peça
33 - Prego com cabeça para madeira 18 x 24 / R$1,93 / peça
34 - Prego com cabeça para madeira 18 x 27 / R$1,93 / peça
35 - Prego com cabeça para madeira 19 x 27 / R$1,93 / peça
38 - Prego com cabeça para madeira 17 x 24 / R$1,93 / peça
39 - Prego com cabeça para madeira 10 x 10 / R$3,60 / peça
40 - Prego com cabeça para madeira 22 x 48 / R$1,93 / peça
41 - Prego com cabeça para madeira 22 x 42 / R$1,93 / peça
43 - Prego com cabeça para madeira 19 x 36 / R$1,93 / peça
44 - Grampo galvanizado para cerca.  / R$2,16 / peça
46 - Cadeado em latão maciço - 35 mm / R$4,59 / peça
47 - Cadeado em latão maciço - 45 mm  / R$6,43 / peça
48 - Cadeado em latão maciço - 50 mm  / R$8,18 / peça
49 - Cadeado em latão maciço - 25 mm / R$3,30 / peça
51 - Trinco livre/ocupado para banheiro. / R$11,13 / peça
55 - Dobradiça de ferro comum, com parafusos, de 3  1/2 pol./ R$0,36 / peça
56 - Dobradiça de ferro comum, com parafusos, de 3  pol./ R$0,28 / peça
61 - Arame galvanizado - número 14. / R$2,81 / peça
62 - Arame galvanizado - número 16. / R$3,05 / peça

Ata de Registro de Preços: 02/2001
Concorrência n.º : 41/2000 
Protocolo n.º: 36.016/2000
Objeto: ferramentas manuais, dispositivos de fixação, arames e telas
Detentora:  Comercial Lune Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
14 - Parafuso cabeça redonda para madeira, medindo 4,5 mm x 45 mm / R$0,03 /
peça
15 - Parafuso cabeça oval para madeira, medindo 4,7 mm x 55 mm / R$0,04 / peça
16 - Parafuso cabeça oval para madeira de 4,7 mm x 16 mm / R$0,02 / peça
17 - Parafuso para fixação de vaso sanitário/lavatório S-10, completo com bucha,
arruela e porca tipo calota / R$0,80 / peça
18 - Bucha plástica S - 6, com parafuso - caixa com 100 unidades. Obs. : cada caixa
equivale a uma peça./ R$1,50 / peça
19 - Bucha plástica S - 10, com parafuso - caixa com 100 unidades. Obs. : cada caixa

equivale a uma peça. / R$3,20 / peça
20 - Bucha plástica S - 8, com parafuso - caixa com 100 unidades. Obs. : cada caixa
equivale a uma peça. / R$2,30 / peça
22 - Arruela de alumínio crespa 1  1/2 pol./ R$0,35 / peça
23 - Arruela de alumínio crespa  3/4 pol. / R$0,14 / peça
24 - Arruela de ferro galv. lisa   3/8 pol. - caixa com 100 unidades - obs.: cada caixa
equivale a uma peça / R$1,83 / peça
25 - Arruela de ferro galv. lisa   3/16 pol. - caixa com 100 unidades - obs.: cada caixa
equivale a uma peça / R$0,70 / peça
26 - Arruela de ferro galv. lisa   1/2 pol. / R$0,05 / peça
27 - Arruela em alumínio 15 mm para acabamento em caixa de entrada tipo CPFL /
R$0,10 / peça
45 - Maçaneta cromada comum, tipo alavanca, para porta de madeira./ R$3,65 / peça
50  - Alavanca simples para vitraux basculante; em ferro fundido / R$0,60 / peça
52 - Fechadura de embutir cromada, com cilindro, maçaneta tipo alavanca, espelho. /
R$13,30 / peça
53 - Fechadura interna cromada, com maçaneta tipo alavanca, espelho, para chave
tipo gorja. / R$9,34 / peça
54 - Fechadura de embutir cromada, com espelho, para porta de banheiro. / R$9,34 /
peça

Ata de Registro de Preços: 03/2001
Concorrência n.º : 41 /2000 
Protocolo n.º: 36.016/2000
Objeto: ferramentas manuais, dispositivos de fixação, arames e telas
Detentora:  Guarani Material para Construção Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
36 - Prego com cabeça para madeira 18 x 36 / R$2,03 / peça
37 - Prego com cabeça para madeira 20 x 30 / R$2,03 / peça
59 - Arame galvanizado - número 10./ R$2,60 / peça
60 - Arame galvanizado - número 12. / R$2,60 / peça
63 - Arame recozIdo - número 16./ R$2,10 / peça
64 - Arame recozIdo - número 18./ R$2,37 / peça

Ata de Registro de Preços: 04/2001
Concorrência n.º : 41/2000 
Protocolo n.º: 36.016/2000
Objeto: ferramentas manuais, dispositivos de fixação, arames e telas
Detentora: Vieto Comércio e Representação Ltda. 
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
57 - tela tipo alambrado, confeccionada em arame galvanizado numero 12, em
malhas losangulares de 2.1/2 x 2.1/2  polegadas ou 63.50 MM, apresentada com 1.60
Mt de altura. / R$4,80 / peça
58 - Tela quadriculada, medindo 2,00 m de altura, malha 1/2 pol., arame fio 12./
R$43,80 / peça

Ata de Registro de Preços: 05/2001
Concorrência n.º : 46 /2000 
Protocolo n.º: 52.154/2000
Objeto: materiais para pintura
Detentora:  Comercial Lune ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
38 - pincel n 20 redondo cerdas gris cabo madeira longo / R$1,70 / peça
39 - trincha pelo de malta c/ cabo madeira - 1 pol / R$0,52 / peça
40 - trincha pelo malta c/ cabo de madeira - 1.1/2 pol / R$0,72 / peça
41 - trincha pelo de malta c/ cabo madeira - 2 pol / R$0,95 / peça
42 - trincha pelo malta c/ cabo de madeira - 3 pol / R$1,85 / peça
51 - brocha p/ pintura a cal - tam. grande / R$1,70 / peça

Ata de Registro de Preços: 06/2001
Concorrência n.º : 46/2000 
Protocolo n.º: 52.154/2000
Objeto: materiais para pintura
Detentora:  Tinta Elite Sumaré Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - massa pva lata 18.000 ml  /  R$19,50 / peça
9 - lixa tecido p/ ferro n 40  / R$0,45 / peça
16 - tinta esmalte sintético grafite escuro 3.600 ml  / R$14,20 / peça
17 - tinta a óleo cor gelo - 3.600 ml  / R$13,18 / peça
18 - tinta a óleo azul profundo - 3.600 ml / R$13,18 / peça
19 - tinta latex branca 18.000 ml / R$31,70 / peça
20 - tinta latex cor concreto 18.000 ml / R$31,50 / peça
21 - tinta latex camurça 18.000ml  / R$32,70 / peça
22 - óleo de linhaca - 5.000 ml  / R$2,80 / peça
23 - tinta esmalte sintético preta fosco 3.600ml / R$14,20 / peça
24 - tinta esmalte sintético brilhante amarelo ouro - 3.600ml / R$13,10 / peça
25 - tinta esmalte sintético brilhante branco neve 3.600 ml / R$13,25 / peça
26 - tinta esmalte sintético aluminio 3.600ml / R$15,30 / peça
27 - tinta esmalte sintético azul del rey 3.600ml / R$18,00 / peça
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28 - tinta esmalte sintético verde 3.600 ml  / R$15,30 / peça
29 - tinta esmalte sintético preto brilhante 3.600ml  / R$14,28 / peça
30 - tinta esmalte sintético fosco branco neve 3.600 ml / R$15,20 / peça
31 - tinta sintética p/ quadro escolar na cor verde oliva 3.600ml / R$15,30 / peça
32 - tinta esmalte sintético na cor gelo 3.600 ml  / R$13,20 / peça
33 - tinta esmalte sintético azul franca 3.600 ml  / R$14,20 / peça
34 - tinta verniz imunizante - 3.600 ml / R$12,70 / peça
35 - verniz poliuretano fosco - lata com 3,6 lts / R$13,10 / peça
36 - solvente agua raz mineral, em galão c/ 5.000ml  / R$7,80 / peça
37 - solvente thiner 5.000ml  / R$11,10 / peça
48 - tinta zarcão (primer) galão com 3.600 ml / R$13,00 / peça
50 - tinta esmalte sintético vermelho telha - 3.600 ml / R$17,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 07/2001
Concorrência n.º : 46 /2000 
Protocolo n.º: 52.154/2000
Objeto: materiais para pintura
Detentora: Max - Fer Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - cabo plástico p/ rolo de pintura  / R$0,75 / peça
3 - lixa tecido p/ ferro n 100  / R$0,54 / peça
4 - lixa tecido p/ ferro n 150  / R$0,54 / peça
5 - lixa tecido p/ ferro n 180  / R$0,54 / peça
6 - lixa papel p/ madeira n 80  / R$0,15 / peça
7 - lixa papel p/ madeira n 100  / R$0,11 / peça
8 - lixa papel p/ madeira n 120 / R$0,11 / peça
10 - lixa papel p/ madeira n 180  / R$0,11 / peça
11 - lixa papel p/ madeira n 150 / R$0,11 / peça
12 - lixa papel p/ madeira n 220  / R$0,11 / peça
13 - lixa tecido p/ ferro n 220 / R$0,54 / peça
14 - lixa tecido p/ ferro n 80  / R$0,59 / peça
15 - cal p/ pintura 08 kg / R$2,31 / peça
43 - rolo de espuma p/ pintura c/ cabo - 10 cm / R$0,46 / peça
44 - rolo de espuma p/ pintura c/ cabo - 5 cm  / R$0,37 / peça
45 - rolo de espuma p/ pintura 15 cm com cabo / R$0,62 / peça
46 - rolo de lã p/ pintura c/ cabo - 23 cm  / R$3,86 / peça
47 - rolo de espuma p/ pintura 23cm com cabo / R$1,61 / peça
49 - fixador p/ cal - 150 ml  / R$0,16 / peça

Ata de Registro de Preços: 08/2001
Concorrência n.º : 31/2000 
Protocolo n.º: 33.059/2000
Objeto: ferramentas e equipamentos p/ construção e de jardinagem, materiais
diversos p/ soldagem e corte 
Detentora: Comercial Lune Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - Eletrodo de 3,25 mm p/ ferro malhado / R$3,08 / peça
2 - Eletrodo OK 4600 Diametro 2,5 mm 3/32 / R$3,27 / peça
3 - Eletrodo OK 4600 Diametro 3,25mm E6013 / R$3,08 / peça
4 - Linha p/ pedreiro N. 000 - rolo c/ 100mt. / R$1,12 / peça
5 - Grampo p/ rocama N. 106/6 - caixa c/ 3.000 / R$3,15 / peça
6 - Grampo p/ rocama N 106/8 caixa c/ 3000 / R$3,15 / peça
7 - Tesoura p/ podar grama / R$6,30 / peça
8 - Vanga quadrada / R$3,87 / peça
9 - Forcado forjado reto c/ 04 dentes c/ cabo / R$7,76 / peça
10 - Rastelo tipo ancinho c/ 12 dentes / R$2,15 / peça
13 - Cabo aço 1/2 pol. / R$7,00 / peça
15 - Corrente zincada 6,5 mm / R$4,62 / peça
16 - Corda sisal 1/2 pol. / R$3,79 / peça
17 - Corda sisal 3/8 pol. / R$3,83 / peça
19 - Grampo p/ cabo de aço 1/2 Pol. / R$1,23 / peça
20 - Grampo p/ cabo de aço 5/8 pol. / R$1,74 / peça
21 - Alavanca simples 1,20m / R$12,90 / peça
22 - Mangueira cristal p/ jardim de 1/2 pol. X 2mm / R$0,84 / peça
23 - Mangueira reforçada jardim 3/4 pol. X 2 mm / R$1,23 / peça
24 - Mangueira p/ G.L.P. - 1/2 Pol. / R$1,20 / peça
25 - Alicate corte comum isolado 6 pol. / R$7,96 / peça
27 - Alicate tipo crescente 8 pol. / R$11,00 / peça
28 - Torques 12 pol. / R$6,97 / peça
29 - Talhadeira de aço 10 x 7/8 Pol. / R$2,14 / peça
30 - Tarracha p/ rosca ferro catraca 1/2 a 1 Pol. / R$137,85 / peça
31 - Talhadeira tipo batame (Ponteiro) 12 Pol. / R$2,83 / peça
32 - Lima chata bastarda p/ afiação enxada 8 pol. / R$2,53 / peça
33 - Lima triangular 4 pol. P/ afiação serras e serrotes / R$2,08 / peça
34 - Lima chata bastarda 6 pol./150 mm / R$2,95 / peça
35 - Grosa meia cana 12pol. / R$8,40 / peça
36 - Serrote aço p/ poda curva 12 pol. / R$6,44 / peça
37 - Serrote 24 pol. / R$7,50 / peça
38 - Serrote marceneiro 18 pol. / R$6,95 / peça
40 - Foice ronca 12 pol. / R$3,69 / peça
42 - Enxada lamina larga em aço sae 1.060 temperado / R$5,33 / peça
43 - Enxada lamina estreita em aço 1.060 temperado / R$5,33 / peça
44 - Enxada larga de 2.1/2 libras em aço temperado 1.060 / R$5,71 / peça
45 - Picareta ponta e pá estreita 525 mm sem cabo / R$7,18 / peça
46 - Machado em aço temperado sae 1.060 / R$6,95 / peça

48 - Gadanho 4 dentes / R$7,72 / peça
49 - Formão 1 pol. / R$3,90 / peça
50 - Formão 1/2 pol. / R$3,58 / peça
51 - Formão 3/8 pol. / R$3,50 / peça
52 - Formão 3/4 pol. / R$3,75 / peça
53 - Formão 3/8 a 7/8 pol. / R$18,35 / peça
55 - Plaina p/ madeira 48 mm c/ lamina / R$20,77 / peça
56 - Chibanca (picareta, pá, machado) em aço sae 1.060 temperado / R$9,23 / peça
57 - Lamina serra aço rapido 1.224 / R$1,49 / peça
58 - Cavadeira articulada leve (tipo americana)  8 pol. / R$10,74 / peça
59 - Cavadeira tipo Inglesa c/ cabo / R$8,95 / peça
60 - Alicate bomba d’água 10 pol. / R$11,94 / peça
61 - Alicate bico meia cana reto isolado 140 mm (05pol.) / R$11,35 / peça
62 - Chave p/ tubos (grifo) 10 pol. / R$8,62 / peça
63 - Chave p/ tubos (grifo) 12 pol. / R$10,32 / peça
64 - Chave p/ tubos (GRIFO) 18 POL. / R$19,03 / peça
66 - Chave ajustável p/ porcas (inglesa) 10 pol. / R$9,17 / peça
67 - Chave de fenda simples 1/8 x 6 pol. / R$1,88 / peça
68 - Chave de fenda 3/16 x 6 pol. / R$1,41 / peça
71 - Chave de fenda 1/4 x 4 pol. / R$1,64 / peça
73 - Chave allen 1/6 a 1/4 pol. - 8 peças / R$3,99 / peça
74 - Martelo p/ pedreiro / R$5,35 / peça
75 - Martelo p/ bater alfange / R$4,74 / peça
76 - Martelo orelha tam. Médio c/ cabo / R$4,49 / peça
77 - Espátula 20 mm em aço temperado c/ cabo madeira / R$1,88 / peça
78 - Espatula aço temperado c/ cabo madeira - 80 mm / R$1,80 / peça
79 - Pé de cabra tam. Grande / R$3,48 / peça
81 - Chave fixa 6 a 32 mm / R$48,39 / peça
82 - Chave estrela 6 a 32 mm / R$64,63 / peça
83 - Marreta 3kg c/ cabo  / R$7,94 / peça
84 - Marreta oitavada c/ cabo 1 kg / R$4,04 / peça
85 - Marreta oitavada c/ cabo 2 kg / R$5,52 / peça
86 - Colher p/ pedreiro nº 8  / R$4,09 / peça
87 - Colher  pedreiro nº 10  / R$5,12 / peça
88 - Desempenadeira aço sae 1075 dur. 47 a 51 RC med. Aprox. 125 x 300mm /
R$2,49 / peça
89 - Travador p/ serrote / R$4,47 / peça
90 - Morsa nº 5 bancada / R$58,68 / peça
92 - Pá de bico c/ cabo em "Y" med. Aprox. 315 mm / R$7,64 / peça
93 - Disco corte 12 pol. / R$4,67 / peça
94 - Disco p/ serra de mármore diamantado 4 pol. / R$11,19 / peça
95 - Lima redonda p/ moto-serra - 8 pol. / R$1,58 / peça
97 - Serra 24 dentes por 12 pol. / R$1,49 / peça
98 - Tarracha manual 1/2 pol. A 1 pol. P/ cano galvanizado / R$137,85 / peça
99 - Tarracha p/ rosquear tubo P.V.C. 1/2 a 1 pol. / R$18,00 / peça
100 - Nível de aluminio 45 cm / R$9,68 / peça
103 - Trena de aço de bolso c/ trava presilha 3 mts / R$6,56 / peça
104 - Prumo p/ pedreiro nº 4 / R$3,53 / peça
105 - Esquadro ferro 14 pol. / R$4,35 / peça
106 - Peneira p/ massa grossa / R$7,65 / peça
107 - Peneira p/ massa fina / R$7,65 / peça
108 - Arco de serra fixo 12 pol. / R$3,54 / peça
109 - Cabo de madeira p/ enxada / R$1,48 / peça
110 - Cabo madeira p/ picareta med. Aprox. 92 cm / R$1,90 / peça
111 - Cabo madeira p/ machado / R$1,90 / peça
112 - Cabo em metal largo p/ alfange / R$11,03 / peça
113 - Disco de desbaste - 7 x 5/16 pol. / R$2,73 / peça
117 - Nivel p/ pedreiro confeccionado em madeira - c/ 30 cm / R$3,30 / peça
118 - Metro em bambu medindo 2 mts, c/ graduação / R$3,10 / peça

Ata de Registro de Preços: 09/2001
Concorrência n.º :  31/2000 
Protocolo n.º: 33.059/2000
Objeto: ferramentas e equipamentos p/ construção e de jardinagem, materiais
diversos p/ soldagem e corte 
Detentora: Comercial Lune Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
11 - Carrinho de mão c/ 1 roda pneu / R$45,00 / peça
14 - Cabo de aço 5/8 pol. / R$8,93 / peça
39 - Alfanje largo med. Aprox. 650mm / R$16,20 / peça
41 - Foice roçadeira 382 mm / R$5,20 / peça
47 - Garfo em aço c/10 dentes sem cabo / R$17,30 / peça
54 - Moitão duplo 1/2 pol. Mm x 2 roldanas / R$82,00 / peça
65 - Alicate pressão c/ mordente perfil curvo 10 pol. / R$13,80 / peça
70 - Chave de fenda simples 1/2 x 14 pol. / R$8,60 / peça
80 - Chave fixa 1/4 a 2 pol. / R$196,00 / peça
91 - Pá quadrada c/ cabo em "Y" de 74 cm med. Aprox. 322 x 260 mm / R$7,30 /
peça
96 - Serra starret 14 dentes -   14   pol. / R$16,00 / peça
101 - Trena fibra de vidro 30 mt c/ cabo / R$25,00 / peça
102 - Trena de aço 30 mt / R$35,78 / peça
114 - Disco de desbaste - 9" x 1/8 x 1 pol. / R$7,85 / peça
115 - Rebolo esmeril 8 pol. X 1 pol. X 1 - pol. Grana grossa / R$20,70 / peça
116 - Rebolo esmeril 8 pol. X 1 pol.x 1 pol. Grana fina / R$20,70 / peça

Ata de Registro de Preços: 10/2001
Concorrência n.º : 37/2000 
Protocolo n.º: 39.159/2000
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Objeto: ferros para uso geral 
Detentora: Guarani Material para Construção Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1- ferro ca 50 1/2 pol / R$1,22 / peça
2 - ferro ca 50 3/4 pol / R$1,22 / peça
3 - ferro ca 50 3/8 pol  / R$1,24 / peça
4 - ferro ca 50 3/16 pol  / R$1,50 / peça
5 - ferro ca 50 5/8 pol  / R$1,22 / peça
6 - ferro chato 1 x 1/4 pol / R$1,36 / peça
8 - ferro chato 2.1/2 x 5/8 pol  / R$1,47 / peça
10 - ferro ca 50 1/4 pol  / R$1,42 / peça
11 - ferro quadrado 5/8 pol  / R$1,47 / peça
12 - ferro t 1x 1/8 pol  / R$1,76 / peça
14 - ferro t 7/8 x 1/8 pol / R$1,76 / peça
15 - ferro trefilado redondo 1/2 pol / R$1,80 / peça
16 - ferro trefilado redondo 3/8 pol / R$1,84 / peça
17 - ferro trefilado redondo 5/8 pol  / R$1,84 / peça
18 - ferro trefilado redondo 5/16 pol  / R$1,90 / peça
19 - ferro trefilado redondo 1.1/2 pol  / R$1,84 / peça
20 - ferro trefilado redondo 2 pol  / R$1,84 / peça
21 - ferro trefilado redondo 1/4 pol  / R$2,12 / peça
22 - ferro trefilado redondo 3/4 pol / R$1,90 / peça
24 - ferro chato 5/8 x 3/16 pol  / R$1,52 / peça
25 - ferro chato 1 x 3/16 pol  / R$1,36 / peça
26 - ferro chato 1.1/4 x 1/4 pol / R$1,32 / peça
27 - ferro chato 1.1/2 x 5/16 pol  / R$1,35 / peça
28 - ferro chato 2 x 5/16 pol  / R$1,42 / peça
29 - ferro chato 1/2 x 3/16 pol  / R$1,51 / peça
30 - ferro chato 2 x 3/8 pol  / R$1,37 / peça
31 - ferro ca 50 5/16 pol  / R$1,37 / peça
33 - ferro ca 25 1/4 pol  / R$1,44 / peça
34 - ferro redondo liso 1 pol / R$1,37 / peça
36 - ferro cantoneira 1.1/2 x 1/4 pol  / R$1,37 / peça
37 - ferro cantoneira 5/8 x 1/8 pol  / R$1,36 / peça
38 - ferro cantoneira 3/4 x 1/8 pol  / R$1,32 / peça

Ata de Registro de Preços: 11/2001
Concorrência n.º : 43/2000 
Protocolo n.º: 43.942/2000
Objeto: material elétrico 
Detentora: Comercial Lune Ltda.
Vigência da Ata: 24/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
7 - disjuntor termomagnético unipolar 10 a  / R$3,78 / peça
8 - disjuntor termomagnético unipolar 15 a  / R$3,78 / peça
9 - disjuntor termomagnético unipolar 20a  / R$3,78 / peça
10 - disjuntor termomagnético unipolar 25 a / R$3,78 / peça
11 - disjuntor termomagnético unipolar 40 a  / R$4,59 / peça
12 - disjuntor termomagnético unipolar 50 a  / R$4,59 / peça
13 - disjuntor termomagnético unipolar 60 a / R$4,59 / peça
41 - haste cobre c/ terminal 1/2 pol - 2mts / R$6,01 / peça
42 - rex ferro galvanizado 1 espaço  / R$1,49 / peça
43 - rex ferrro galvanizado 2 espaços / R$3,40 / peça44 - rex ferro galvanizado 3
espaços / R$5,17 / peça
45 - rex ferro galvanizado 4 espaços / R$7,61 / peça
69 - curva pvc p/ conduite roscavel 1.polx 180g, r longo  / R$1,37 / peça
70 - curva pvc p/ conduite 1.1/2 pol x 180 graus, r longo  / R$2,52 / peça
79 -quadro de luz bifásico cpfl/ c/ visor / R$40,55 / peça
92 - fusivel cartucho 30a x 250 v  / R$0,21 / peça
130 - chave cartucho bifásico 30 a x 250 v / R$0,65 / peça
139 - base para globo 10 cm de diâmetro / R$0,68 / peça
156 - start para fluorescente de 20 watts / R$0,32 / peça
157 - start para fluorescente de 40 watts / R$0,32 / peça

Ata de Registro de Preços:12/2001
Concorrência n.º : 43/2000 
Protocolo n.º: 43.942/2000
Objeto: material elétrico 
Detentora: Sunpart Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 24/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
4 - chuveiro metálico 220 volts -4.400 watts / R$71,00 / peça
6 - bracadeira tipo d zincada e parafuso 3/4 pol / R$0,15 / peça
19 - disjuntor bipolar 60 a / R$8,35 / peça
20 - disjuntor bipolar 40 a / R$8,35 / peça
47 - suporte p/ disjuntor simples / R$0,24 / peça
80 - quadro de luz trifásico cpfl, c/ visor / $43,20 / peça
89 - resistencia p/ torneira lorenzetti 110v / R$2,45 / peça
90 - resistencia p/ torneira lorenzetti fame 220v / R$2,45 / peça
96 - rele fotoeletrico 1000w x 110/220v  / R$8,40 / peça
97 - rele fotoeletrico 1000w x 127 v /R$8,40 / peça
109 - interruptor embutir c/ espelho 3 teclas 4x2 / R$6,20 / peça
111 - conector p/ fio 10mm / R$0,46 / peça
112 - conector p/ fio 2, 5 mm2 / R$0,28 / peça

113 - conector split bolt p/ cabo 35mm / R$0,97 / peça
114 - conector p/ cabo 16mm / R$0,59 / peça
115 - conector pressao latao p/ cabo 25mm2 / R$0,75 / peça
116 - terminal pressao latao p/ cabo 25mm2 / 2 awg / R$0,68 / peça
117 - terminal pressao latao p/ cabo -16mm2 / 4awg / R$0,62 / peça
118 - terminal pressão latão p/ cabo 35mm2 / 1awg / R$0,80 / peça
119 - terminal pressão latão p/ cabo  10mm2 / 6awg / R$0,56 / peça

Ata de Registro de Preços: 13/2001
Concorrência n.º : 43/2000 
Protocolo n.º: 43.942/2000
Objeto: material elétrico 
Detentora: Max - Fer Comercial Ltda. 
Vigência da Ata: 24/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - roldana plástica 24x24 / R$0,02 / peça
2 - roldana plástica 36x36 / R$0,06 / peça
3 - chuveiro metálico 110 volts / R$86,90 / peça
5 - redução e-40 p/e-27 / R$3,89 / peça
14 - disjuntor termomagnético unipolar 30a  / R$3,12 / peça
15 - disjuntor bipolar 90 a / R$14,62 / peça
16 - disjuntor termomagnético bipolar 70a / R$14,62 / peça
17 - disjuntor bipolar 50a  / R$9,27 / peça
18 - disjuntor bipolar 25 a / R$8,31 / peça
21 - disjuntor trifásico 100a 110220v / R$18,85 / peça
22 - disjuntor trifasico 60a / R$14,98 / peça
26 - fio antichama em cobre rigido cor vermelha 1,5 mm2 / R$0,14 / peça
31 - cordão torcido em cobre flexivel 2x1 mm2 / R$0,25 / peça
32 - cordão torcido em cobre flexivel 2x1,5 mm2 / R$0,33 / peça
33 - cordão torcido em cobre flexivel 2x4mm2 / R$0,76 / peça
34 - cordão paralelo em cobre flexivel 2 x 1,5 mm2 / R$0,33 / peça
40 - cabo antichama em cobre isol. Pvc 1 mm, 750v / R$0,49 / peça
46 - suporte p/ disjuntor trifasico  / R$0,43 / peça
48 - suporte p/ disjuntor bifasico, com parafuso / R$0,33 / peça
49 - conduite pvc roscavel 1/2 pol  barra c/ 3m / R$1,57 / peça
50 - conduite pvc roscavel 3/4 pol  barra c/ 3m / R$2,06 / peça
51 - conduite pvc roscavel 1.pol, barra c/ 3 m / R$3,27 / peça
52 - conduite pvc roscavel 1.1/2 pol barra c/ 3 m / R$3,94 / peça
53 - conduite pvc roscavel 2 pol , barra c/ 3 m / R$8,19 / peça
54 - bengala pvc rigido 25mmx5 metros / R$6,39 / peça
55 - bengala pvc rigido 3/4 pol x 5mt  / R$4,27 / peça
56 - conduite polietileno 1.pol / R$0,36 / peça
57 - conduite polietileno 3/4 pol / R$0,24 / peça
58 - conduite plastico flexivel 3/4 pol / R$0,08 / peça
59 - conduite polietileno 1/2 pol / R$0,15 / peça
60 - bucha aluminio p conduite 25mm / R$0,19 / peça
61 - bucha aluminio p conduite 15mm / R$0,12 / peça
62 - bucha aluminio p/ conduite 1.1/2 pol / R$0,32 / peça
63 - bucha aluminio p/ conduite 3/4 pol / R$0,12 / peça
72 - luva pvc preto p/ conduite 2. Pol  / R$0,60 / peça
74 - caixa aluminio condulete ll  c/ tampa movel ent. 1/2 pol / R$2,97 / peça
75 - caixa aluminio condulete lr c/ tampa movel ent. 1/2 pol / R$2,97 / peça
76 - caixa luz p/ embutir 4x2 pol- chapa de ferro  / R$0,28 / peça
77 - caixa luz p/ embutir 4x4 pol  / R$0,44 / peça
81 - quadro dist. P/ embutir c/ tampa e fecho, chave geral 3x60 / R$41,62 / peça
83 - fio telefonico p/ ligação externa tipo fe 100 -2x1mm2 / R$2,13 / peça
84 - resistencia p/ chuveiro lorenzetti - 110/v   / R$2,13 / peça
85 - resistencia p/ chuveiro lorenzetti 220 v  / R$2,04 / peça
86 - resistencia p/ chuveiro fame 110v  / R$2,04 / peça
87 - resistencia p/ chuveiro fame 220v / R$2,04 / peça
88 - resistencia p/ torneira lorenzetti 220v  / R$2,04 / peça
91 - fusivel cartucho 30a x 250v / R$0,21 / peça
95 - fusivel cartucho 100a x 250v  / R$2,03 / peça
100 - chave faca trifasico 30a x 250v  / R$10,33 / peça
101 - chave cartucho trifasico 80a x 250v / R$8,55 / peça
102 - chave cartucho trifasico 60a x 250v  / R$7,33 / peça
103 - chave cartucho bifasico 30a x 250v  / R$6,49 / peça
104 - interruptor externo 1 tecla  / R$0,52 / peça
105 - interruptor externo 2 teclas  / R$2,58 / peça
106 - interruptor embutir c/ espelho 1 tecla 4x 2 / R$0,93 / peça
107 - interruptor embutir c/ espelho 2 teclas 4x2 / R$1,44 / peça
108 - interruptor embutir c/ espelho 2 teclas 4x2 / R$1,86 / peça
110 - botão de campanhia externa 10 amperes de 125 x 250 v - ca / R$1,04 / peça
120 - tomada universal com espelho / R$0,94 / peça
121 - receptáculo de porcelana e-27 4a / 250v  / R$0,52 / peça
122 - receptáculo de porcelana e-40  / R$4,62 / peça
123 - soquete lampada fluorescente tipo tomada c/ rabicho 15 cm / R$0,11 / peça
124 - soquete lampada simples c/ parafuso  / R$0,25 / peça
125 - soquete de pressão lampada fluorescente / R$0,40 / peça
126 - soquete p/ luminaria  e - 27  / R$0,69 / peça
127 - tomada universal externa baquelite c/ parafusos / R$0,34 / peça
128 - tomada interna c/ espelho 4x2  / R$0,94 / peça
129 - tomada tripolar 2 pólos chatos, i redondo / R$1,64 / peça
131 - plug c/ pino redondo 10a x 250v / R$0,56 / peça
132 - fita isolante alta fusão 23-lb 19mmx30m 600a 35000v  / R$1,21 / peça
134 - calha p/2 lampadas fluorescentes 40 w pf / R$3,90 / peça
135 - calha p/4 lampadas fluorescentes 40 w pf / R$6,13 / peça
136 - calha p/ 2 lampadas fluorescentes 20w pf  / R$2,49 / peça
137 - globo plastico tipo bola 10cm diametro  / R$1,64 / peça
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141 - lampada incandescente base e-27 100w x 220v / R$0,82 / peça
142 - lampada incandescente base e-27 150wx127v / R$1,18 / peça
143 - lampada incandescente e-27 60wx220v  / R$0,62 / peça
144 - lampada incandescente base e-27 100wx 127v  / R$0,82 / peça
145 - lampada fluorescente extra luz do dia tlrs 20 w  / R$3,07 / peça
146 - lampada fluorescente extra luz do dia tlrs 40w 110v 1,20 mt  / R$3,07 / peça
147 - lampada mista base e-27 250w x 220v  / R$9,89 / peça
148 - lampada mista base e- 40 500w 220v / R$18,52 / peça
149 - lampada mista base e-40 250w 220v  / R$10,72 / peça
150 - lampada mista base e-40 250w 220v  / R$6,42 / peça
151 - reator partida rapida simples 60hz 40w x 127v caixa metalica  / R$8,37 / peça
152 - reator partida rapida duplo 60hz 40w x 127v caixa metalica   / R$11,76 / peça
153 - reator partida rapida duplo 60 hz 20w x 127v caixa metalica  / R$11,76 / peça
154 - reator partida rapida duplo 60hz 40w x 220v caixa metalica  / R$11,76 / peça
155 - reator partida rapida duplo 60hz 20w x 220v caixa metalica  / R$11,76 / peça
159 - campanhia sincronizada tipo colegial 120 v / R$1,71 / peça
160 - cabo flexivel pp, em cobre isol pvc 2x6 mm2, tensão750v  / R$1,71 / peça

Ata de Registro de Preços: 14/2001
Concorrência n.º :  42/2000 
Protocolo n.º: 40.944/2000
Objeto: material hidráulico 
Detentora: Max - Fer Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - vaso sanitário cor branca / R$45,05 / peça
4 - cuba de aço inox, p/ pia, tam. grande, nº. 02 / R$24,34 / peça
5 - cuba de aço inox, p/ pia, tam. médio, nº. 01 / R$18,70 / peça
6 - lavatório de louça, cor branca, fixação c/ bucha, tam. médio / R$15,60 / peça
7 - torneira cromada longa 1/2 pol, p/ pia / R$7,91/ peça
8 - torneira cromada longa 3/4 pol, p/ pia / R$7,91 / peça
10 - registro de pressão c/ canopla 3/4 pol / R$7,25 / peça
11 - registro de gaveta amarelo 1/2 pol / R$4,95 / peça
12 - torneira de bóia 3/4 pol, metal fundido, bóia de plástico / R$4,16 / peça
13 - torneira de bóia 1 pol, metal fundido, bóia de plástico / R$10,50 / peça
14 - torneira cromada 1/2 pol, com rosca / R$6,24 / peça
15 - torneira cromada 3/4 pol, com rosca / R$5,78 / peça
16 - torneira amarela 1/2 pol, com rosca / R$4,26 / peça
17 - torneira amarela 3/4 pol, com rosca / R$4,47 / peça
18 - registro de gaveta amarelo 1 pol / R$9,30 / peça
20 - registro de gaveta cromado, com canopla, 3/4 pol / R$10,70 / peça
21 - registro de gaveta cromado, com canopla, 1 pol / R$19,50 / peça
22 - registro de gaveta cromado, com canopla, 1 1/2 pol / R$23,00 / peça
23 - registro de pressão amarelo 3/4 pol / R$3,50 / peça
24 - torneira cromada p/ lavatório 1/2 pol / R$6,80 / peça
25 - torneira cromada p/ lavatório 1/2 pol / R$6,80 / peça
26 - torneira comum amarela 3/4 pol / R$4,94 / peça
27 - torneira comum amarela 1/2 pol / R$4,82 / peça
28 - torneira cromada, tipo pescoço de ganso, p/ pia, 3/4 pol / R$18,00 / peça
31 - saboneteira em louça branca 15 x 15cm, de embutir / R$4,69 / peça
32 - papeleira em louça branca 15 x 15cm, de embutir / R$5,20 / peça
60 - niple galvanizado duplo 1/2 pol / R$0,95 / peça
62 - sifão cromado americano, p/ pia, 2 pol x 1 1/2 pol / R$28,35 / peça
66 - luva pvc marrom 1 pol / R$0,45 / peça
71 - luva pvc marrom LL 2 pol / R$4,74 / peça
72 - luva pvc azul LR  - 25 mm / R$0,84 / peça
73 - luva pvc azul LR 3/4 x 1/2 pol / R$0,81 / peça
85 - te pvc marrom LLL 1 pol / R$0,95 / peça
86 - te pvc marrom 3/4 x 1/2 pol / R$1,10 / peça
89 - te pvc marrom  soldável LLL 25 mm / R$0,33 / peça
90 - te pvc marrom LLR 3/4 pol / R$1,05 / peça
92 - te pvc azul LLR 3/4 pol / R$0,86 / peça
93 - te pvc azul LLR 3/4 x 1/2 pol / R$0,82 / peça
102 - união pvc com rosca de 3/4 pol / R$2,10 / peça
104 - união soldável 3/4 pol / R$1,82 / peça
105 - união pvc marrom 3/4 pol / R$1,82 / peça
108 - adaptador pvc, cor marrom, LR longo, c/ flange de 1 pol / R$3,90 / peça
110 - adaptador pvc, cor marrom, LR curto, s/ flange, 1 pol / R$0,45 / peça
112 - adaptador pvc, cor marrom, LR curto, s/ flange, 2 pol / R$3,87 / peça
118 - cotovelo pvc branco 2 pol x 45 graus / R$0,87 / peça
120 - cotovelo pvc marron LL 25 mm x 90 graus / R$0,23 / peça
121 - cotovelo pvc marrom LL 25mm x 20 mm x 90graus / R$0,59 / peça
127 - cotovelo pvc azul LR 3/4 pol x 90 graus  3 pol x 90 graus / R$0,98 / peça
128 - cotovelo pvc azul LR 3/4 pol x 1/2 pol x 90 graus / R$0,82 / peça
139 - sifão plástico rígido p/ lavatório 1 x 1 1/2 pol / R$3,39 / peça
149 - reparo p/ válv. descarga madute 1 1/2 pol / R$3,20 / peça
150 - reparo p/ válv. descarga super oriente 1 1/2 pol / R$3,20 / peça
152 - reparo p/ válv. descarga lorenzetti 1 1/2 pol / R$4,00 / peça
159 - grelha quadrada 15 x 15 cm, aço inox / R$6,32 / peça
161 - cola plástica p/ pvc, tubo 75 gramas / R$1,20 / peça

Ata de Registro de Preços: 15/2001
Concorrência n.º : 42/2000 
Protocolo n.º: 40.944/2000
Objeto: material hidráulico 
Detentora: Comercial Lune Ltda.
Vigência da Ata: 16/01/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)

Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - registro de gaveta amarelo 3/4 pol / R$6,35 / peça
29 - caixa de descarga completa com pé direito / R$16,34 / peça
33 - tampa p/ vaso sanitário, adulto, ass. + tampa plástica, c/ parafuso p/ fixação no
vaso e porca tipo borboleta / R$9,14 / peça
34 - vedante de borracha p/ torneira 3/4 pol / R$0,04 / peça
35 - vedante de borracha p/ torneira 1/2 pol / R$0,04 / peça
36 - bico de filtro p/ água, cromado, 1/2 pol / R$2,20 / peça
47 - tubo pvc esgoto 40 mm, barra c/ 6,00 metros / R$8,98 / peça
48 - tubo pvc esgoto 50 mm branco soldável, barra c/ 6,00 metros / R$17,05 / peça
49 - tubo pvc esgoto, branco, soldável, 150 mmx 6,00 metros / R$64,05 / peça
50 - ligação p/ lavatório, flexível, cromada 1/2 pol x 40 cm / R$6,17 / peça
52 - ligação flexível p/ lavatório 1/2 pol / R$1,30 / peça
54 - tubo pvc soldável marrom 1 pol, barra c/ 6,00 metros / R$15,24 / peça
56 - tubo pvc soldável marrom 3/4 pol, barra c/ 6,00 metros / R$6,19 / peça
57 - tubo pvc soldável marrom 1 1/2 pol, barra c/ 6,00 metros / R$22,50 / peça
58 - tubo pvc marrom 1/2 pol, barra c/ 6,00 metros / R$4,85 / peça
59 - niple galvanizado duplo 1 pol / R$2,08 / peça
61 - niple galvanizado longo 3/4 pol / R$1,69 / peça
63 - redução excêntrica p/ esgoto, pvc branco, 100 x 50 mm / R$1,08 / peça
64 - redução pvc marrom LL 1 x 3/4 pol / R$0,14 / peça
65 - luva pvc branca, redução, 4 pol x 3 pol / R$0,82 / peça
67 - luva pvc marrom 1 pol x 3/4 pol / R$0,14 / peça
68 - luva pvc marrom, redução, 1 1/2 x 1 pol / R$1,20 / peça
69 - luva pvc marrom, redução, 1 1/2 x 3/4 pol / R$0,38 / peça
70 - luva pvc marrom LL 3/4 pol / R$0,14 / peça
74 - luva pvc com rosca 3/4 pol / R$0,24 / peça
78 - luva pvc branca, redução, 3 x 2 pol / R$0,74 / peça
79 - luva pvc p/ esgoto, redução, 50 x 40 mm / R$0,34 / peça
80 - luva pvc com rosca 1/2 pol / R$0,16 / peça
81 - luva pvc marrom 3/4 x 1/2 pol / R$0,25 / peça
84 - te pvc branco soldável 100 mm / R$2,00 / peça
85 - te pvc marrom LLL 1 pol - R$0,95
87 - te pvc marrom LLL 1 1/2 pol / R$1,62 / peça
91 - te pvc branco soldável 75 mm / R$0,98 / peça
94 - te pvc branco 2 pol / R$1,08 / peça
95 - te pvc branco 40 mm / R$0,48 / peça
96 - te pvc branco, com rosca, 3/4 pol / R$0,90 / peça
97 - te pvc marrom LLL 1/2 pol / R$0,26 / peça
107 - bucha pvc marrom redução 1 x 3/4 pol / R$0,14 / peça
111 - adaptador pvc, cor marrom, LR curto, s/ flange, 1 1/2 pol / R$0,56 / peça
113 - adaptador pvc, cor marrom, 25 mm, LR curto, s/ flange / R$0,14 / peça
114 - adaptador pvc, cor marrom,25 mm, LR longo, c/ flange longo / R$1,66 / peça
115 - adaptador pvc, cor marrom, LR longo, c/ flange de 1 1/2 pol / R$6,28 / peça
116 - cotovelo pvc branco 1 pol x 90 graus / R$0,48 / peça
117 - cotovelo pvc branco 2 pol x 90 graus / R$0,42 / peça
122 - cotovelo pvc branco 4 pol. X 90 graus / R$1,46 / peça
123 - cotovelo pvc branco 4 pol x 45 graus  / R$0,86 / peça
124 - cotovelo pvc branco 3 pol x 90 graus / R$1,02 / peça
125 - cotovelo pvc marron LL 1 pol x 90 graus / R$0,65 / peça
126 - cotovelo pvc marron LL 1 1/2 pol x 90 graus / R$1,00 / peça
131 - cotovelo pvc branco  1 1/2 pol x 90 graus / R$0,28 / peça
132 - cotovelo pvc marrom LL 1/2 pol x 90 graus / R$0,14 / peça
133 - cotovelo pvc branco soldável - 40 mm x 90 graus / R$0,28 / peça
134 - cotovelo pvc branco 3/4 pol x 90 graus, rosca / R$0,71 / peça
135 - junção pvc branco 3 pol / R$1,98 / peça
137 - junção pvc branco 4 pol x 3 pol / R$1,90 / peça
138 - sifão plástico rígido p/ válvula americana - 50 mm x 60 mm / R$4,74 / peça
140 - cauda pvc nº. 18 completa c/ canotes e bolsas / R$5,11 / peça
141 - plug pvc 1/2 pol / R$0,15 / peça
142 - plug pvc 3/4 pol / R$0,22 / peça
144 - válvula cromada p/ tanque 2 pol / R$7,20 / peça
145 - válvula cromada p/ lavatório 1 x 1 1/2 pol / R$4,30 / peça
146 - válvula cromada americana p/ pia 1 1/2 x 2 pol / R$8,91 / peça
147 - reparo p/ válv. redonda hydra, com borracha e poliuretano e mola de 1 1/2 pol.
/ obs: utilizados internamente nas válvulas de descargas / R$8,78 / peça
151 - reparo p/ válv. hydra 1 1/4 pol / R$8,78 / peça
153 - reparo p/ válv. hydra 1 1/2 pol tipo vcr 2511/2575/2515 / R$8,78 / peça
154 - reparo p/ válv. redonda hydra, com borracha e poliuretano e mola de 1 1/4 pol
- utilizado nas válvulas de descarga / R$8,78 / peça
155 - válvula hidráulica 50 mm com acionador com registro e canopla cromada /
R$51,14 / peça
156 - fita veda rosca 25 m compr. x 18 a 20 mm larg., aprox. / R$0,63 / peça
157 - ralo sifonado pvc branco 150 x 75 mm / R$8,10 / peça
158 - ralo sifonado pvc branco 150 x 150 x 50 mm / R$6,16 / peça
160 - válvula cromada p/ pia comum 1 x 2 1/2 pol / R$3,64 / peça
162 - redução excêntrica 75 x 50 mm / R$0,70 / peça
163 - redução excêntrica 100 x 75 mm / R$0,70 / peça
164 - reparo p/ válv. docol 1 1/2 pol / R$10,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 22/2001
Concorrência n.º : 35/2000 
Protocolo n.º: 47.916/2000
Objeto: material de escritório 
Detentora: Comercial Modelocópias Ltda.
Vigência da Ata: 22/02/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade

1 - Barbante Cru / R$2,90 / rolo c/ 400 m
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2 - Tesoura 8 pol /R$9,00 / peça
3 - Tesoura Escolar / R$6,00 / peça
4 - Disquete 3.1/2 / R$7,20 / caixa c/ 10
6 - Lapis de Cor CX-c/36 / R$8,20 / peça
9 - Lapis de Cor CX-c/24 / R$4,95 / peça
10 - Lapiseira nº 05 / R$2,00 / peça
11 - Grafite nº 05 / R$0,70 / peça
12 - Apontador / R$0,16 / peça
13 - Caneta Azul / R$0,34 / peça
14 - Caneta Preta / R$0,34 / peça
15 - Caneta Vermelha / R$0,34 / peça
16 - Caneta Escrita Fina Azul / R$1,40 / peça
17 - Caneta Escrita Fina Verm. / R$1,40 / peça
18 - Caneta Escrita Fina Preta / R$1,40 / peça
20 - Marca Texto Amarelo / R$0,73 / peça
21 - Marca Texto 06 cores / R$5,60 / peça
22 - Caneta Retro-Projetor 6 cores / R$6,20 / peça
23 - Hidrográfica P.Grossa 12 cores / R$10,32 / peça
24 - Pincel Atomico Azul T/Grande / R$1,00 / peça
25 - Pincel Atomico Preto T/Grande / R$1,00 / peça
26 - Pincel Atomico Vermelho T/Grande / R$1,00 / peça
27 - Pincel Atomico Verde T/Grande / R$1,00 / peça
28 - Fita Preto/Verm / R$1,30 / peça
30 - Almofada p/carmbo Borracha nº3 Tinta Perman. / R$3,20 / peça
31 - Clips 4/0 / R$0,53 / cixa c/ 50
32 - Grampeador T/Pequeno / R$5,38 / peça
34 - Extrator de Grampo - T/Espátula / R$0,58 / peça
35 - Perfurador de Papel T/Pequeno / R$4,40 / peça
36 - Borracha Vinil C/protetor / R$0,45 / peça
37 - Percevejo cx/100 unidades / R$0,80 / peça
39 - Colchete nº 06 / R$1,10 / caixa c/ 72
40 - Alfinete c/cabeça colorida 50 unid. / R$1,40 / peça 
42 - Cesto em Madeira / R$4,80 / peça 
43 - Estilete Lamina estreita / R$1,00 / peça
46 - Cola Plástica 40 grs / R$0,31 / peça
47 - Pasta Suspensa / R$0,46 / peça
48 - Pasta A/Z / R$2,40 / peça
49 - Pasta Polionda 34 x 24 / R$1,15 / peça
50 - Pasta Polionda 34 x 24 x 6 cm / R$1,44 / peça
51 - Bobina Semi-Acetinada Maq.Calc. / R$0,52 / peça
53 - Pasta plastificada fechada c/elastico-dorso L / R$1,70 / peça
54 - Bobina p/ Fax-Simile 216x30 mt / R$3,72 / peça
57 - Papel p/ proces. Reprográfico A4 210X297 mm / R$8,09 / pacote c/ 500 folhas
58 - Livro Ata Numerado 100 folhas / R$4,20 / peça
61 - Saco Plast. T/Oficio 24x34 cm 02 furos / R$0,10 / peça
62 - Cx Papelão Arquivo Morto / R$0,52 / peça
63 - Fita Adesiva Empacotadora PVC 50 Mt / R$1,70 / peça
64 - Cx Arquivo Morto em Plastico 36X25X13 cm / R$2,18 / peça
65 - Regua Plastica Transparente 30 Cm / R$0,17 / peça
66 - Borracha macia na cor verde para lápis / R$0,18 / peça
68 - Pasta Plastificada S/elastico 235X357 Azul/Preta / R$0,37 / peça

Ata de Registro de Preços: 23/2001
Concorrência n.º : 35/2000 
Protocolo n.º: 47.916/2000
Objeto: material de escritório 
Detentora: NC Papéis Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 22/02/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - Lapis preto nº 2 / R$0,13 / peça
7 - Lapis de Cor CX-c/12 / R$1,77 / peça
8 - Lapis Borracha / R$0,60 / peça
19 - Caneta Hidrográfica 12 cores / R$1,15 / peça
29 - Fita celulose / R$0,43 / peça
33 - Grampo 26/6 / R$1,40 / peça
38 - Colchete nº 10 / R$1,45 / peça 
41 - Corretivo Liquido / R$0,63 / peça
44 - Cola em Bastão / R$0,99 / peça
45 - Cola Plastica Branca 1.000 Ml / R$3,50 / peça
52 - Carbono Preto / R$5,55 / peça
59 - Livro Ata Numerado 200 Folhas / R$7,90 / peça
60 - Fita Crepe / R$1,48 / peça
67 - Papel Carbono Azul 220X330 MM / R$8,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 24/2001
Concorrência n.º :35/2000 
Protocolo n.º: 47.916/2000
Objeto: material de escritório 
Detentora: Comércio e Indústria Multiformas Ltda.
Vigência da Ata: 22/02/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
55 - Formulário Continuo 240/11 1 via Branco / R$39,00 / peça
56 - Formulário Continuo 375/11 1 via Branco cx3000 / R$60,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 25/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000

Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
22 - colirio atropina 1% 5ml - lote c/ 10 / R$40,50 / peça

Ata de Registro de Preços: 26/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Centro Vale Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
12 - solução injetável cloreto de sódio 20% - lote c/ 100 / R$14,00 / peça
28 - solução inj. Glicose 10% 250ml - lote c/ 100 unid. / R$50,00 / peça
29 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4 % - lote c/ 100 / R$26,00
/ peça

Ata de Registro de Preços: 27/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Darrow Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - solução injetável glicose 25% amp. C/ 10 ml - lote c/100 / R$14,00 / peça
4 - solução injetável cloreto potássio 19,1% amp. 10ml lote c/ 100ml / R$14,00 /
peça
15 - solução injetável ringer-lactato 500ml - lote c/ 100 / R$56,00 / peça
25 - solução inj. Cloreto sódio 0,9% frasco 250ml - lote c/ 100 / R$40,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 28/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Glicolabor Indústria e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
6 - solução cloreto de sodio 0,9% frasco c/ 500ml - lote c/ 100 / R$49,00 / peça
7 - solução injetável bicarbonato sódio 8,4 % - lote c/ 100 / R$224,00 / peça
8 - soro inj. Glicose 5% + cloreto 0,9% fr c/ 500ml lote c/ 100 / R$60,00 / peça
9 - solução inj. Glicose 5% frasco c/ 250ml - lote c/ 100 / R$44,00 / peça
10 - solução de glicose 5% - frasco c/ 500ml - lote c/ 100 / R$55,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 29/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - solução injet. Gluconato calcio 10% ampola c/ 10ml lote c/ 100 / R$35,00 / peça
17 - solução inj. Manitol 20% 250ml - lote c/ 100 / R$120,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 30/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Instituto Hypodermia e Farmácia Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução injetável glicose 50% amp. C/ 10 ml - lote c/100 / R$16,00 / peça
26 - agua destilada ampola c/ 10 ml - lt c/ 100 / R$10,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 31/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Mark Pharma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
14 - solução inj. Sulfato magnésio 1 meq/ml amp. C/ 10ml  lote c/ 100 /  R$23,75 /
peça

Ata de Registro de Preços: 32/2001
Concorrência n.º :53/2000 
Protocolo n.º: 58.762/2000
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Objeto: medicamentos (soros e colírios) 
Detentora: Vital Hospitalar Comercial Ltda.
Vigência da Ata: 01/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - agua destilada esterilizada inj. Amp. C/ 5ml - lote  c/ 100 / R$11,90 / peça
11 - colirio ciclopégico ciclopentolado - lote c/ 10 / R$39,90 / peça
13 - pomada oft. Cloranfenicol + vit. A + aminoac. -lt c/ 10 / R$49,20 / peça
16 - solução glicerinada 12% 500ml - lote c/ 100 / R$98,60 / peça
19 - colirio fenilefrina 10% 5ml - lote c/ 10 / R$48,90 / peça
20 - colirio luoresceina 3ml - lote c/ 10 / R$35,50 / peça
21 - colirio timolol 0,5% 5ml - lote c/ 10 / R$76,90 / peça
24 - colirio cloridrato ciprofloxacina 0;3% 5ml - lote c/ 10 / R$89,70 / peça
27 - colirio anest. Clorid.tetr.+clorid. Fenil+ ac. Borico lote c/ 10 / R$39,60 / peça

Ata de Registro de Preços: 33/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
17 - solução injet. Fenobarbital 200mg / ml - lote c/ 100 / R$108,00 / peça
51 - solução inj. Metoprolol 5 mg - ampola / R$9,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 34/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
20 - solução injet. Insulina regular mista 100 ui - lote c/ 100 / R$889,00 / peça
21 - solução injet. Insulina nph mista 100u/ml - lote c/ 100 unid. / R$888,00 / peça
44 - solução inj. Foscarnet 6.000 mg/ 250ml - frasco 250ml / R$177,01 / peça
46 - solução inj. Insulina nph humana 100 u / ml - lote c/ 100 / R$909,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 35/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: BH Farmacêutica e Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
31 - solução inj. Heparina sodica 5000 ui/ml - lot. C/ 10 unid. / R$22,40 / peça
43 - solução inj. Naloxona 0,4 mg/ml ampola 1 ml / R$478,90 / peça

Ata de Registro de Preços: 36/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
37 - solução inj. Nitropussiato sódico 50mg - unidade / R$4,19 / peça

Ata de Registro de Preços: 37/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - solução inj. Prometazina 25mg / ml amp c/ 2 ml - lote c/ 100 / R$26,00 / peça
16 - solução injet. Clorpromazina ampola c/ 5 ml lote c/ 100 / R$45,00 / peça
18 - solução injet. Haloperidol 5mg/ ml amp 1ml lote c/ 100 / R$37,00 / peça
19 - solução injet. Biperideno 5mg/ 1ml - lote c/ 100 / R$64,00 / peça
26 - solução injetável verapamil 2,,5 mg/ml - lote c/ 100 / R$36,00 / peça
27 - solução inj. Meperidina/ petidina 50mg/ml - lote c/ 100 / R$72,00 / peça
29 - solução inj. Dopamina 5mg/ ml amp c/ 10ml - lote c/ 100 / R$33,00 / peça
30 - solução injetável fenitoina 50mg/ml amp - 5ml -lote c/ 100 / R$67,00 / peça
32 - solução inj. Midazolan 1mg/ ml - lote c/ 100 / R$187,00 / peça
40 - sol. Inj. Citrato fentanila 0,0785mg / ml ampola 10ml / R$2,10 / peça
41 - solução inj. Xilocaina 2% s/ vaso - amp 5ml - lt c/ 100 / R$24,00 / peça
42 - solução injetável cloridrato cetamina 50mg/ml - fr / R$27,79 / peça

Ata de Registro de Preços: 38/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 

Detentora: Eli Lilly do Brasil Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
48 - solução inj. Cefazolina - 1 gr / R$1,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 39/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: E M S Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
7 - solução inj. Penic. G. benzatina 1200.000 ui lote c/ 100 / R$83,00 / peça
12 - solução inj. Hidrocortisona 100mg - lt c/ 100 / R$104,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 40/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Eurofarma Laboratório Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
8 - solução inj. Penic. G. proc+potass+crist 400000 ui lote c/  100 / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 41/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
22 - solução inj. Atropina 0,25 mg/ ml amp. 1ml lote c/ 100 / R$15,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 42/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Instuto de Hypodermia e Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - solução injetável aminofilina 24mg/ml amp 10ml -lote c/ 100 / R$23,00 / peça
3 - solução injetável dipirona 500mg / ml lote c/ 100 / R$15,00 / peça
13 - solução inj. Adrenalina 0,001 g/ml amp c/ 1ml lote c/ 100 / R$15,00 / peça
34 - solução inj. Dexametasona 4mg/ml 2,5ml - lote c/ 100 /R$43,00 / peça
54 - solução inj. Cloridrato ranitidina 50mg - lote c/ 100 / R$17,00 / peça
58 - solução inj. Vitamina c 500 mg - ampola / R$0,21 / peça

Ata de Registro de Preços: 43/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Interlab Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
57 - solução inj. Acetato medroxiprogesterona - lote c/ 100 / R$584,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 44/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Mark Pharma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
23 - solução injet. Amiodarona 50 mg/ml amp 3ml lote c/ 100 / R$62,40 / peça
28 - solução injetável fitomenadiona 10mg/ ml lote c/ 100 / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 45/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
4 - solução injetável furosemida 10mg/ml amp c/ 2 ml - lote c/ 100 / R$13,98 / peça
14 - solução injet. Complexo b 2ml - lt c/ 100 ampolas / R$14,78 / peça
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Ata de Registro de Preços: 46/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
47 - solução inj. Amicacina 250mg - ampola /  R$0,41 / peça

Ata de Registro de Preços: 47/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: P H Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
53 - solução inj. Palmitato pipotiazina 25 mg / R$699,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 48/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
6 - solução inj. Penicilina g benzatina 600.000 ui lote c/ 100 / R$54,60 / peça
15 - solução inj. Diclofenaco sódico 25mg/ ml amp c/ 3ml lt c/ 100 / R$13,80 / peça
52 - solução inj. Penicilina g. cristalina 5000.000 ui - lote c/ 100 / R$132,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 49/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
50 - solução inj. Flumazenil 0,5 mg - ampola / R$83,69 / peça

Ata de Registro de Preços: 50/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
49 - solução inj. Enantato noretisterona 50mg+val.estradiol 5 mg / R$8,40 / peça

Ata de Registro de Preços: 51/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: Laboratório Teuto Brasileiro Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - solução inj. Cloridrato metoclopramida 5 mg/ ml lote c/ 100 / R$14,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 52/2001
Concorrência n.º :54/2000 
Protocolo n.º: 58.761/2000
Objeto: medicamentos (injetáveis) 
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução injetável diazepan 5mg/ml - lote c/ 100 / R$20,00 / peça
10 - solução inj. Hidrocortisona 500mg - lote c/ 100 /  R$303,00 / peça
11 - solução inj. Hioscina 20mg / ml amp 1ml - lote c/ 100 / R$26,00 / peça
35 - solução inj. Haloperidol decanoato amp. C/ 1ml lote c/ 100 / R$415,00 / peça
36 - solução inj. Cloridrato tramadol 50mg/ml amp 2 ml lote c/ 100 / R$245,00 /
peça
38 - solução inj. Dimenidrinato 50mg - cx c/ 100 ampolas / R$49,00 / peça
39 - solução inj. Cloridrato dobutamina 250mg amp 20ml / R$5,19 / peça
56 - solução inj. Metilergometria 0,2 mg - ampola / R$0,59 / peça

Ata de Registro de Preços: 53/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000

Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: Aglon Comércio e Representações Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - solução bromidrato fenoterol 0,5% 5mg/ml c/100 / R$271,00 / peça
17 - solução spray lidocaina 10% 50 a 70g/ml - lote c/ 100 / R$2.297,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 54/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: B H Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
10 - creme vaginal sulf. Neomicina + acetato clostebol - lote c/ 100 / R$630,00 /
peça
16 - colirio cloranfenicol 0,04% 5 a 10ml - lote c/ 100 / R$45,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 55/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: Pro-Diet Farmacêutica Ltda.
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - solução nasal cloreto de sódio 0,9% - cx. C/ 100 / R$39,00 / peça
7 - pomada tiabendazol 5% - lote c/ 100 / R$299,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 58/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
8 - creme vaginal nistatina 25.000 ug/i - lote c/ 100 / R$126,00 / peça
12 - gel ginecológico metronidazol - lote c/ 100 / R$97,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 57/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: Sanval Comércio e Indústria Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução tópica benzoato benzila 25% - lote c/ 100 / R$91,00 / peça
4 - pomada oxido de zinco + vit.d - lt c/ 100 / R$106,00 / peça
6 - pomada neomicina 5mg+ bacitracina 250 ui/g - lote c/ 100 / R$77,00 / peça
13 - creme vaginal de estrogenios conjugados 0,625mg  - lote c/ 100 / R$552,00 /
peça

Ata de Registro de Preços: 58/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: Laboratório Teuto Brasileiro Ltda. 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
18 - shampoo p/ uso tópico cetoconazol 20 mg - frasco c/ 100 / R$2,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 59/2001
Concorrência n.º :51/2000 
Protocolo n.º: 58.758/2000
Objeto: medicamentos (tópicos) 
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A 
Vigência da Ata: 05/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - creme clotrimazol 0,1 % - lote c/ 100 / R$79,00 / peça
14 - geléia lidocaina 2% - lote c/ 100 / R$159,00 / peça
15 - solução brometo ipatrópio 0,025% 20ml - lote c/ 100 / R$389,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 60/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Aglon Comércio e Representações Ltda. 
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Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
23 - solução oral periciazina 4% - lote c/ 100 / R$1.024,00 / peça
27 - solução oral clonazepam 20ml 0 frasco / R$6,91 / peça

Ata de Registro de Preços:  61/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  BH Farma Comércio Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
20 - solução oral aminofilina frasco c/ 10 ml - lote c/ 100 / R$42,00

Ata de Registro de Preços:  62/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Laboratório Químico farmacêutico Bérgamo Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
25 - suspensão oral amoxacilina 250mg/5ml - lote c/ 100 / R$137,70

Ata de Registro de Preços:   63/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - solução clorpromazina 4% - lote c/ 100 / R$170,00 / peça

Ata de Registro de Preços:   64/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Eli Lilly do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
17 - solução oral/ xarope/ sup. Eritromicina 250mg/ml lote c/ 100 /  R$348,00

Ata de Registro de Preços: 65/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  E. M. S. Indústria Farmacêutica Ltda. 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
7 - solução oral sulfato ferrosos 25mg 15a30ml - lote c/ 100 / R$75,00

Ata de Registro de Preços: 66/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Eurofarma Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
19 - sais p/ reidratação oral envelope - lote c/ 100 / R$31,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 67/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Greenpharma Química Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
11 - solução oral/ xarope/ suspensão metoclopromida - lote c/ 100 / R$25,00 / peça
13 - suspensão hidroxido aluminio 6,2% - lt c/ 100 / R$86,00 / peça
16 - soluc. Oral/ xarope/ susp sulfametoxazol+trimetropima - lote c/ 100 /  R$54,00

Ata de Registro de Preços:   68/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Instituto Hypodermia e Farmácia Ltda.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - solução oral/ xarope cloreto potássio 6% - lote c/100 / R$215,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 69/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Igefarma Laboratórios S/A 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
22 - solução oral/ xarope/ suspensão carbamazepina 2% lote c/ 100 / R$295,00 /
peça

Ata de Registro de Preços: 70/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
12 - solução oral dexclorfeniramina 0,04% - 100 a 120ml / R$65,98 / peça

Ata de Registro de Preços:   71/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda. 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
14 - solução oral/ xarope/ suspensão  mebendazol 20mg/ml lote c/ 100 / R$44,00 /
peça
15 - solução oral / xarope/ susp. Nistatina 100.000 ui/ml - lote c/ 100 / R$137,00 /
peça
18 - solução oral/ xarope/ xarope/ susp. Cefalexina 250mg/ml - lote c/ 100 /
R$177,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  72/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Indústria farmacêutica Rioquímica Ltda. 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução oral dipirona 500mg/ml - lote c/ 100 / R$32,00 / peça
5 - solução oral/ xarope/ suspensão metronidazol 4% - lote c/ 100 / R$75,00 / peça
8 - solução oral/ xarope/ suspensão salbutamol 0,04% - lote c/ 100 / R$59,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  73/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  Laboratório Teuto Brasileiro Ltda. 
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
4 - solução oral haloperidol 0,2% 20ml - lote c/ 100 /   R$53,00 / peça
10 - solução oral/ xarope/ suspensão tiabendazol 5% -lote c/ 100 /  R$178,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  74/2001
Concorrência n.º :52/2000 
Protocolo n.º: 58.760/2000
Objeto: medicamentos (soluções orais) 
Detentora:  União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Vigência da Ata: 07/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - solução oral fenobarbital 4% 20ml - lote c/ 100 / R$95,00 / peça
28 - oleo mineral laxante -frasco c/ 100ml / R$0,89 / peça
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Ata de Registro de Preços:  79/2001
Concorrência n.º :55/2000 
Protocolo n.º: 65.278/2000
Objeto: cadeira de rodas 
Detentora:  Rimed Comércio e Representação Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - cadeira de rodas cadulto pintada - pad1.2 / R$274,65 / peça
5 - cadeira de rodas extra grande pneus maciços - pad 1.8 / R$819,69 / peça
6 - cadeiras de rodas adulto aluminio pneus inflaveis - pad 1.11 / R$511,56 / peça
9 - cadeira de rodas adulto peso traseiro pneus maciços - pad 1.15 / R$568,89 / peça
10  -cadeira de banho adulto dobravel - pad 1.17 / R$167,11 / peça
18 - cadeira de rodas excepcional pequena aluminio pad 4.1 / R$1.307,04 / peça
19 - cadeira de rodas excepcional media aluminio pad 4.2 / R$1.307,04 / peça
20 - cadeira de rodas excepcional grande aluminio pad / R$1.307,04 / peça
21 - cadeira de rodas excepcional tam. Pequeno aco pad 4.4 / R$1.307,04 / peça
22 - cadeira de rodas excepcional tam. Medio aco pad 4.5 / R$1.307,04 / peça

Ata de Registro de Preços: 80/2001
Concorrência n.º :55/2000 
Protocolo n.º: 65.278/2000
Objeto: cadeira de rodas 
Detentora:  C B S Médico Científica Comércio e Representação Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - cadeira de rodas adulto cromada apoio de pes elevavel - pad 1.4 / R$599,90 /
peça
3 - cadeira de rodas adulto apoio cefal. Pneus inflaveis - pad 1.6 / R$844,48 / peça
4 - cadeira de rodas adulto apoio cefal.cinto de segurança - pad 1.7 / R$732,36 / peça
7 - cadeira de rodas adulto bloqueada pneus maciços -pad 1.12 / R$748,35 / peça
12 - cadeira de rodas juvenil aluminio pneus maciços - pad 2.3  / R$741,76 / peça
13 - cadeira de rodas juvenil aluminio pneus infláveis - pad 2.4 / R$741,76 / peça
14 - cadeira de rodas juvenil aluminio cinto de segurança - pad 2.6 / R$990,64 / peça
16 - cadeira de rodas infantil cromada pneus maciços -pad 3.1 / R$174,78 / peça

Ata de Registro de Preços:  81/2001
Concorrência n.º :55/2000 
Protocolo n.º: 65.278/2000
Objeto: cadeira de rodas 
Detentora:  Dentária Distribuidora Hospitalar Porto-alegrense Ltda.
Vigência da Ata: 11/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
8 - cadeira de rodas adulto bloqueada extra grande - pad 1.14 / R$911,92 / peça
11 - cadeira de rodas juvenil cromada pneus maciços - pad 2.1 / R$651,84 / peça
15 - cadeira de rodas juvenil aco cinto de segurança - pad 2.7  / R$784,80 / peça
17 - cadeira de rodas infantil apoio p/ pernas pneus inflav. Pad 3.4 / R$1.047,20 /
peça

Ata de Registro de Preços: 83/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Aglon Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
29 - compr. Dra.espiramicina 500mg - unidade  / R$2,07 / peça
43 - comp. Dr. Cap. Piridoxina 40mg - unidade  / R$0,35 / peça
48 - compr. -dr-cap tiamina 300mg - lote c/ 100  / R$31,95 / peça

Ata de Registro de Preços:  85/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - compr. Dragea ou cap. Amiodarona 200mg - lt c/ 100 / R$14,00 / peça
5 - comprimido diazepan 10mg - lote c/ 100 / R$1,20 / peça
8 - compr dragea ou cap. Haloperidol 1mg - lt c/ 100 / R$1,40 / peça
12 - compr. Dragea ou cápsula amitriptilina 25mg -lote c/ 100 / R$3,00 / peça
13 - compr. Dragea ou cap. Clorpromazina 25mg - lt c/ 100 / R$6,00 / peça
23 - compr. Dragea ou cap carbonato de litio 300mg - lt c/ 100 / R$4,00 / peça
24 - compr. Dragea ou capsula biperideno 2mg - lote c/ 100 / R$4,80 / peça
44 - comp-dr-cap alopurinol 100 mg - lote c/ 100 / R$4,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  86/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:Fármaco Indústria Farmacêutica Ltda.   
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - comprimido acido acetil salicilico 500mg - lt c/ 100  / R$3,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 87/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora: Laboratório Santo Antônio Ltda.  
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
26 - comp. Drag ou cap -amoxacilina 500 mg - lote c/ 100 / R$13,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  88/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  E. M. S. Indústria Farmacêutica Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
11 - compr./dragea/capsula metildopa 500mg - lote c/ 100 / R$18,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 89/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Eli Lilly do Brasil Ltda.
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
46 - compr. /dragea/capsula metimazol 5mg - lote c/ 100 / R$8,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 90/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Merck S/A Indústrias Químicas 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
36 - compr./dragea/capsula praziquantel 150mg - lote c/ 100 / R$75,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 91/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
15 - compr. Dragea ou cap. Clorpropramida 250mg - lote c/ 100 / R$3,77 / peça
19 - compr./dragea/cápsula sulfadiazina 500mg -lote c/ 100  / R$7,99 / peça
38 - comp. Drag. Cap. Azitromicina 250mg - unidade  / R$0,74 / peça
39 - comp. Drag. Claritromina 250mg - unidade  / R$0,58 / peça
40 - compr. De ciprofloxacina - 500mg - unidade  / R$0,25 / peça
41 - comp. Drag. Cap. Itraconazol 100mg - unidade / R$1,16 / peça
45 - comp./dragea/capsula fluoxetina 20mg - cx c/ 100 / R$15,89 / peça

Ata de Registro de Preços: 92/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - comprimido/dragea/capsula AAS. 100mg - lt c/ 100 / R$1,98 / peça

Ata de Registro de Preços: 93/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000

12 - Diário Oficial do Município Campinas, quinta-feira, 06 de setembro de 2001



Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  P H Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
17 - compr. Dr- cap polivitaminico - lote c/ 100 / R$5,67 / peça

Ata de Registro de Preços:  94/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
4 - comprimido /dragea/ capsula cimetidina 200mg - lote c/ 100 / R$2,40 / peça
7 - compr. Dragea ou cap furosemida 40mg - lt c/ 100 / R$1,80 / peça
9 - comprimido/dragea/capsula hidroclorotiazida 50 mg -lote c/ 100 / R$1,10 / peça
22 - compr. Dragea ou cap. Cloranfenicol 250mg - lote c/ 100 / R$6,80 / peça

Ata de Registro de Preços: 95/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Sanval Comércio e Indústria Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
6 - compr. Drage ou cap. Fenobarbital 100mg - lt c/ 100 / R$3,00 / peça
33 - compr./dragea/caps. Estrogenos conjug 0,625 mg - lt c/ 100 / R$23,00 / peça
42 - comp. Drag cap. Fluconazol 100 mg - unidade / R$0,22 / peça

Ata de Registro de Preços: 96/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Schering do Brasil, Química e farmacêutica Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
47 - pilula perimenopausa valerato estradiol+levonorg - 21 drag / R$3,10 / peça

Ata de Registro de Preços:  97/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Soquímica Laboratórios Ltda. 
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
25 - comp. Dr cap clindamicina 300mg  - unidade / R$1,70 / peça
31 - compr. /dragea /capsula clomipramina 25mg - lote c/ 100 / R$56,00 / peça
32 - compr. Dragea ou cap clomipramina 10mg - lt c/ 100 / R$26,00 / peça

Ata de Registro de Preços:  98/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Laboratório Teuto Brasileiro Ltda.  
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
10 - compr./dragea/capsula mebendazol 100mg - lote c/ 100 /R$3,00 / peça
16 - compr./dragea /cápsula metronidazol 250mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
18 - compr./dragea/cápsula acido folico 5mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
20 - compr. Dragea ou cap cetoconazol 200mg - lt c/ 100 / R$14,00 / peça
21 - compr. Dragea ou cap. Haloperidol 5mg - lt c/ 100 / R$2,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 99/2001
Concorrência n.º :50/2000 
Protocolo n.º: 58.763/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  União Química Farmacêutica Nacional S/A   
Vigência da Ata: 15/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
14 - compr./ dragea/cápsula clorpromazina 100mg - lote c/ 100 / R$6,00 / peça
35 - compr./dragea/capsula diclofenaco sodico 50mg- lote c/ 100 / R$1,80 / peça
37 - comp. Drag cap. Acido folinico 15mg - unidade / R$0,44 / peça

Ata de Registro de Preços: 102/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Aglon Comércio e Representações Ltda. 
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
38 - compr. /dragea/capsula clonazepam 0,5mg - lote c/ 100 / R$13,59 / peça

Ata de Registro de Preços: 103/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
45 - compr. Dragea ou capsula terbutalina 2,5 mg - lt c/ 100 / R$12,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 104/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
35 - compr. Noretindrona 0,35 mg cartela c/35 / R$2,69 / peça

Ata de Registro de Preços: 105/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.   
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - compr/dragea/capsula fenitoina 100mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
7 - compr./dragea/capsula prednisona 20mg - lote c/ 100 /  R$6,00 / peça
12 - compr./dragea /cápsula prometazina 25mg - lote c/ 100 / R$7,00 / peça
16 - compr. /dragea/capsula imipramina 25mg - lote c/ 100 / R$3,00 / peça
17 - compr./dragea/capsula prednisona 5mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
23 - compr./dragea/capsula verapamil 80mg - lote c/ 100 / R$6,00 / peça
26 - compr./dragea cap dexclorfeniramina 2mg -lote c/ 100 / R$2,00 / peça
27 - compr. Dr. Cap levomepromazina 25mg - lote c/ 100  / R$10,00 / peça
30 - comp. Dr. Cap levamepromazina 100mg - lote c/ 100 / R$26,00 / peça
31 - comp. Dr ou capsula aciclovir 200mg - unidade / R$0,13 / peça
34 - capsula gel nifedipina 10mg - lote c/ 100 / R$7,00 / peça
40 - compr. /dragea/capsula risperidona 2mg - lote c/ 100 /R$38,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 106/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:   Fármaco Indústria Farmacêutica Ltda. 
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
41 - compr./dragea/capsula tetraciclina 500mg -lote c/ 100 / R$7,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 107/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  meizler Comércio Internacional Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
15 - compr. Dragea ou capsula de ofloxacina - unidade / R$1,70 / peça

Ata de Registro de Preços: 108/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Merck S/A Indústrias Químicas Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
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Descrição/Preço(R$)/unidade
37 - compr. Metformina 850mg - lt c/ 100 unid / R$9,00 / peça
43 - compr./dragea/capsula l -tiroxina 0,1mg - lote c/ 100 / R$8,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 109/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - comprimido/dragea/capsula aminofilina 100mg - lote c/ 100 / R$1,97 / peça
2 - compr./dragea/capsula digoxina 0,25mg - lote c/100 / R$1,99 / peça
8 - compr./dragea/capsula propanolol 40mg - lote c/ 100 / R$1,58 / peça

Ata de Registro de Preços: 110/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  P H Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
25 - compr./dragea ou cap glibenclamida 5mg - lt c/ 100 / R$1,69 / peça
42 - compr./dragea/capsula lamotrigina 50mg- unidade / R$1,66 / peça

Ata de Registro de Preços: 111/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda.   
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
9 - compr./drag/ caps. Sulfametoxazol +trimetoprima - lote c/ 100 / R$4,70 / peça
11 - compr./dragea/;capsula vitamina complexo b - lote c/ 100 / R$1,80 / peça
20 - compr./dragea/capsula nitrofurantoina 100mg - lote c/ 100 / R$3,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 113/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Sanval Comércio e Indústria Ltda.   
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
4 - compr./dragea/capsula isossorbida subling 5mg - lote c/ 100 / R$2,69 / peça
10 - compr./dragea/capsula sulfato ferroso 40mg -lote c/ 100 / R$2,39 / peça
14 - compr. Dragea ou cap. Carbamazepina 200mg - lt c/ 100 / R$4,97 / peça
28 - compr./ dragea nifedipina 10mg - lote c/ 100 unid / R$2,68 / peça

Ata de Registro de Preços: 114/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Soquímica Laboratórios Ltda.   
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
13 - compr. Permanganato potássio 100mg - lote c/ 100 / R$4,00 / peça
33 - compr./dragea/capsula medroxiprogesterona  5mg - lote c/ 100 / R$37,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 115/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000
Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora:  Laboratório Teuto Brasileiro Ltda.  
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
5 - compr./dragea/ capsula isossorbida 10mg - lote c/ 100 /  R$2,00 / peça
6 - compr./ dragea/ capsula metoclopramida 10mg - lote c/ 100 / R$2,00 / peça
18 - compr. Dr. Cap dipirona 500mg - lote c/ 100 / R$4,00 / peça
21 - compr./dragea/capsula tiabendazol 500mg - lote c/ 100 / R$18,00 / peça
36 - compr./dragea captopril 25mg - lt c/ 100 / R$2,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 116/2001
Concorrência n.º :49/2000 
Protocolo n.º: 58.759/2000

Objeto: medicamentos (comprimidos) 
Detentora: União Química Farmacêutica Nacional S/A    
Vigência da Ata: 21/03/02
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
19 - compr./dragea /capsula hioscina 10mg - lote c/ 100 / R$5,70 / peça
39 - compr. / dragea/capsula risperidona 1mg - lote c/ 100 / R$29,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 130/2001
Concorrência n.º :03/2001 
Protocolo n.º: 4.609/2000
Objeto: café e açúcar refinado 
Detentora: Supermercado Estrela de Suzano Ltda.
Vigência da Ata: 24/05/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - Açúcar refinado 1 kg / R$0,67 / peça

Ata de Registro de Preços: 131/2001
Concorrência n.º :03/2001 
Protocolo n.º: 4.609/2001
Objeto: café e açúcar refinado 
Detentora: Supermercado Estrela de Suzano Ltda.
Vigência da Ata: 24/05/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - café em pó embalado a alto vácuo / R$4,17/ kg

Ata de Registro de Preços: 132/2001
Concorrência n.º :07/2001 
Protocolo n.º: 9.248/2001
Objeto: reagentes laboratoriais
Detentora: Aimara Comércio e Representações Ltda.
Vigência da Ata: 04/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 -diluente leucoprotetor p/ equipamento cell dyn 4000 abbott - 20 lts / R$255,58 /
peça
2 - reagente hemoglobina livre new, p/equipamento cell dyn 4000 abott - 10 lts /
R$255,58 / peça
3 - leucocitos A, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott,  kit c/ 4 frascos de 3,8 lts
cada / R$1.128,81 / peça
4 - leucocitos B, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott,  kit c/ 4 frascos de 3,8 lts
cada / R$468,56 / peça
5 - reticulocitos cd-4000 p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott, 210 ml / R$413,14 /
peça
6 - copntrole 3 níveis 26-D-4000, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott kit c/ 12
frascos de 3 ml cada / R$845,55 / peça
7 - calibrador cd 4000, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott, kit c/ 2 frascos de 3
ml cada / R$438,74 / peça
8 - controle de reticulocitos, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott, kit c/ 4 frascos
de 2 ml cada  / R$683,27 / peça
9 - tinta preta p/ equipamento cell dyn 4000 abbott,  kit c/ 1 caixa / R$84,34 / peça
10 - tinta colorida p/ equipamento cell dyn 4000 abbott,  kit c/ 1 caixa / R$84,34 /
peça
11 - enzimatic cleaner, p/ equipamento cell dyn 4000 - abbott, kit c/ 2 frascos de 50
ml cada / R$194,41 / peça

Ata de Registro de Preços: 133/2001
Concorrência n.º :07/2001 
Protocolo n.º: 9.248/2001
Objeto: ragentes laboratoriais
Detentora: M R Diag Lab Comércio e Representação Ltda.
Vigência da Ata: 04/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
12 - capilar de espermagrama, p/ equipamento SKA-IIB-MÊS, caixa c/ 50 unid. /
R$720,00 / peça
15 - urinosearch, p/ equipamento CITOMETRO DE FLUXO UF-100 - SYMEX -
ROCHE, frasco c/ 20 lts. / R$192,35 / peça

Ata de Registro de Preços: 134/2001
Concorrência n.º :07/2001 
Protocolo n.º: 9.248/2001
Objeto: reagentes laboratoriais
Detentora: Produtos Roche Químicos e farmacêuticos S/A
Vigência da Ata: 04/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
13 - urinopack, p/ equipamento CITOMETRO DE FLUXO UF-100-SYSMEX -
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ROCHE frasco c/ 5 lts / R$1.266,00 / peça
14 - urinosearch, p/ equipamento CITOMETRO DE FLUXO UF-100 - SYMEX -
ROCHE, kit contendo 3 frascos de 42 ml cada. / R$1.677,00 / peça
16 - uf-check 3 níveis. p/ equipamento citometro de fluxo UF-100 sysmex roche, kit
c/ frascos  de 47 ml cada. / R$1.645,00 / peça

Ata de Registro de Preços: 135/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico
Detentora: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
38 - agulha curta descartável p/ seringa carpule - 30 g. comp / R$8,85
87 - agulha longa descartável p/ seringa carpule 27 g. comp. / R$8,85

Ata de Registro de Preços: 136/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico
Detentora: Casa Castel Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
43 - broca diamantada alta rotação cilindrica n. 1092 / R$0,81
44 - broca diamantada alta rotação esférica n.1012 / R$0,81
45 - broca diamantada alta rotação cone invertido n. 1034 / R$0,81
80 - broca diamantada alta-rotação n.1312  / R$0,81
98 - broca alta rotação diamantada n.1032 - cone invertida  / R$0,81
99 - broca alta rotação diamantada n.1090 - cilíndrica / R$0,81
106 - broca diamantada ar - xxl 701 / R$2,67
107 - broca p/ tecnica invasiva - n.2137 f / R$1,93

Ata de Registro de Preços: 137/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico 
Detentora: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
12 - sol. Anest. Cloridrato priloc./felipres. 1,8 ml - lote c/ 100 / R$15,00
13 - pomada anestésica lidocaina 5% - bisnaga c/ 25 grs / R$1,50
54 - solução anestésico s/ vasoconstrutor - lt 100 tubetes 1,8 mm / R$12,00

Ata de Registro de Preços: 138/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico 
Detentora: Dental Lello Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - solução base oleo cravo p/ uso odontológico - 20 ml / R$2,57
3 - cimento liquido a base de ox. Zinco reforçado - rest. Provis. / R$2,57
5 - cimento provisório forrador cavidades liquido - fr. C/ 10 ml / R$2,57
6 - verniz cavitário odont. - embal. Mon.15 e max. 20 ml / R$3,66
7 - líquido de dankin - fr 1000 ml / R$1,43
8 - paramonoclorofenol canforado - fr 20 ml / R$2,44
9 - cimento liquido odont. A base de oxido de zinco / R$2,86
10 - solução evidenciadora a base de fucsina - fr 10 ml / R$1,43
11 - tricresol formalina - fr 10 ml / R$2,31
14 - hidroxido de cálcio pasta catalizadora - kit / R$12,80
16 - resina composta quimicamente ativada - kit / R$28,67
25 - limalha p/ amalgama - fr com 30 grs. / R$17,86
26 - kit. Odont. Cimentação/forramento a base de oxifosfato zn / R$5,00
27 - cimento pó a base de oxido zn reforçado p/ restauração provisória /  R$4,00
28 - cimento pó p/ curativo a base de oxido de zinco / R$1,71
29 - cimento pó a base de ox. Zn  p/ rest. Provis/forramento / R$2,86
30 - cimento de obturação de canal pó, min 14 e max. 18 g / R$80,90
31 - hidróxido de cálcio pro analise - bem. C/ 10 grs min 15 grs max. / R$1,54
32 - fluoreto de sódio em pó - embaL. 1 a 2 grs / R$260,00
33 - solução tópica hemostática - 10 ml / R$3,57
34 - solução detergente anionica - fr. 200 ml / R$2,71
36 - algodão rolete p/ isolamento pct. C/ 100 /  R$0,67
39 - broca de aço baixa rotação esferica n. 02 / R$1,00
40 - broca de aço baixa rotação esferica n. 08 / R$1,00
46 - matriz de aço p/ amalgama - 0,07 mm / R$0,43
48 - cunha cervical de madeira - embal. C/ 100 unid. / R$1,43
49 - matriz de aço p/ amalgama - 0,05 mm / R$0,43
56 - carbono p/ articulação odont. - bloco c/ min. 12 e max. 20 fls / R$1,31

75 - lençol borracha 12 x 12 cm - cx c 26 unid.  / R$7,68
76 - oleo p/ alta rotação - 80 ml / R$2,57
79 - camurça p/ amalgama odontológico - 10 x 10 cm / R$1,43
82 - mandril p/ disco de lixa p/ contra-ângulo / R$1,43
84 - escova dental - infantil / R$0,16
85 - endo ptc - 25 grs pote / R$5,55
86 - eucaliptol vidro c/ 20 ml / R$5,00
88 - lima tipo hedstroeen n. 25 - 25 mm cx. C/ 6 unidades / R$11,36
89 - lima tipo hedstroeen n. 20 - 25 mm cx. C/ 6 unidades / R$11,36
90 - lima tipo hedstroeen n. 15 - 25 mm cx. C/ 6 unidades / R$11,36
95 - pedras pome p/ polimento - fr c/ 100 grs. / R$4,55
96 - broca cirurgica n.151 - tipo zecrya / R$17,50
100 - solução líquida formocresol fr c/ 10 ml / R$2,29
102 - conjunto posicionador intra-oral infantil / R$31,43
103 - ficha p/ rx odontológico - 2 filmes / R$3,29
104 - ficha p/ rx odontológico - 1 filme / R$3,29
112 - lima tipo hedstroen 31 mm- n.50 cx c/ 6 unidades / R$13,57
113 - lima tipo hedstroen 31 mm- n.55 cx c/ 6 unidades / R$13,57
114 - lima tipo hedstroen 31 mm- n.60 cx c/ 6 unidades / R$13,57
115 - lima tipo hedstroen 31 mm- n.70 cx c/ 6 unidades / R$13,57
116 - lima tipo hedstroen 31 mm- n.80 cx c/ 6 unidades / R$13,57
117 - lima tipo kerr 21 mm - n.15 cx c/ 6 unidades / R$13,57
118 - broca de aço baixa rotação esferica n.06 / R$1,00
119 - broca de aço baixa rotação esferica n.04 / R$1,00
120 - broca de aço baixa rotação cone invertido n.34 / R$1,00
136 - cone de papel absorvente n.25 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
137- cone de papel absorvente n.30 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
138 - cone de papel absorvente n.35 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
139 - cone de papel absorvente n.40 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
140 - cone de papel absorvente n.45 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
141 - cone de papel absorvente n.50 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
142 - cone de papel absorvente n.55 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
143 - cone de papel absorvente n.60 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
144 - cone de papel absorvente n.70 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
145 - cone de papel absorvente n.80 cx c/ 100-200 unid. / R$5,36
146 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.30 cx c/ 6 unid. / R$11,36
147 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.35 cx c/ 6 unid. / R$11,36
148 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.40 cx c/ 6 unid. / R$11,36
149 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.45 cx c/ 6 unid. / R$13,57
150 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.50 cx c/ 6 unid. / R$13,57
151 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.55 cx c/ 6 unid. / R$13,57
152 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.60 cx c/ 6 unid. / R$13,57
153 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.70 cx c/ 6 unid. / R$13,57
154 - lima tipo hedstroen 25 mm - n.80 cx c/ 6 unid. / R$13,57
155 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.15 cx c/ 6 unid. / R$11,36
156 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.20 cx c/ 6 unid. / R$11,36
157 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.25 cx c/ 6 unid. / R$11,36
158 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.30 cx c/ 6 unid. / R$11,36
159 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.35 cx c/ 6 unid. / R$11,36
160 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.40 cx c/ 6 unid. / R$11,36
161 - lima tipo hedstroen 31 mm - n.45 cx c/ 6 unid. / R$13,57
162 - lima tipo kerr 21 mm - n.20 cx c/ 6 unid. / R$11,36
163 - lima tipo kerr 21 mm - n.25 cx c/ 6 unid. / R$11,36
164 - lima tipo kerr 21 mm - n.30 cx c/ 6 unid. / R$11,36
165 - lima tipo kerr 21 mm - n.35 cx c/ 6 unid. / R$11,36
166 - lima tipo kerr 21 mm - n.40 cx c/ 6 unid. / R$11,36
170 - lima tipo kerr 25 mm - n.15 cx c/ 6 unid. / R$11,36
171 - lima tipo kerr 25 mm - n.20 cx c/ 6 unid. / R$11,36
172 - lima tipo kerr 25 mm - n.25 cx c/ 6 unid. / R$11,36
173 - lima tipo kerr 25 mm - n306 cx c/ 6 unid. / R$11,36
174 - lima tipo kerr 25 mm - n.35 cx c/ 6 unid. / R$11,36
175 - lima tipo kerr 25 mm - n.40 cx c/ 6 unid. / R$11,36
182 - lima tipo kerr 31 mm - n.06 cx c/ 6 unid. / R$13,57
183 - lima tipo kerr 31 mm - n.08 cx c/ 6 unid. / R$13,57
184 - lima tipo kerr 31 mm - n.10 cx c/ 6 unid. / R$13,57
185 - lima tipo kerr 31 mm - n.15 cx c/ 6 unid. / R$11,36
186 - lima tipo kerr 31 mm - n.20 cx c/ 6 unid. / R$11,36
187 - lima tipo kerr 31 mm - n.25 cx c/ 6 unid. / R$11,36
188 - lima tipo kerr 31 mm - n.30 cx c/ 6 unid. / R$11,36
189 - lima tipo kerr 31 mm - n.35 cx c/ 6 unid. / R$11,36
190 - lima tipo kerr 31 mm - n.40 cx c/ 6 unid. / R$11,36
191 - lima tipo kerr 31 mm - n.45 cx c/ 6 unid. / R$13,57
192 - lima tipo kerr 31 mm - n.50 cx c/ 6 unid. / R$13,57
193 - lima tipo kerr 31 mm - n.55 cx c/ 6 unid. / R$13,57
194 - lima tipo kerr 31 mm - n.60 cx c/ 6 unid. / R$13,57
195 - lima tipo kerr 31 mm - n.70 cx c/ 6 unid. / R$13,57
196 - lima tipo kerr 31 mm - n.80 cx c/ 6 unid. / R$13,57
198lima tipo serie especial 25 mm - n. 10 cx c/ 6 unid.  R$13,40
199 - iodoformio em pó - fr c/ 5 a 10 grs. / R$5,00
201 - kit cimento ionomero/vidro autopolimerizavel p/ restauração / R$40,19

Ata de Registro de Preços: 139/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico 
Detentora: Dental Méd Sul Artigos Odontológicos Ltda.
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Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
77 - fio dental encerado rolo c/ 100 mt. / R$1,06
93 - revelador placa bacteriana pastilha - cx c/ 120 unidades / R$7,70

Ata de Registro de Preços: 140/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico 
Detentora: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
23 - creme dental fluoretado - 90 gramas / R$0,83

Ata de Registro de Preços: 141/2001
Concorrência n.º :063/2000 
Protocolo n.º: 71.245/2000
Objeto: material de consumo odontológico 
Detentora: Dentária e Distribuidora 
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - solução anest. Cloridrato lidocaina/fenilefrina - 1,8 ml / R$21,10
4 - solução hemostática fibrina bovina - fr. 12 unidades / R$32,40
15 - pasta profilática - fr 50 a 70 grs. / R$2,17
17 - cone secundário guta percha em pontas rs - branco / R$8,70
18 - selante fotopolimerizante de fóssulas e fissuras / R$13,40
19 - resina composta fotopolimerizavel cor l bisn. 4 a 5 grs / R$13,70
20 - resina composta fotopolimerizavel cor ly bisn. 4 a 5 grs / $13,70
21 - resina composta fotopolimerizavel cor lg bisn.  Min. 2 e max. 5 grs. / R$13,70
22 - fluor tópico gel - 200 ml / R$1,71
23 - creme dental fluoretado - 90 gramas  R$0,83
24 - resina composta fotopolimerizavel cor lyg bisn. 4 a 5 grs. / R$13,40
37 - sugador de saliva - cx. C/ 40 unid. / R$1,71
41 - broca aço carbide alta rotação esférica n. 02 / R$2,31
42 - broca aço carbide alta rotação esférica n. 06 / R$2,31
47 - taça de borracha p/ polimento p/ contra ângulo / R$1,10
50 - broca esférica aço 28 mm - n. 06 / R$1,66
51 - broca esférica aço 28 mm - n. 04 / R$1,66
52 - broca tipo gates-gliden 28 mm n. 02 - cx. C/ 6 / R$33,40
53 - broca tipo gates-gliden 28 mm n. 03 - cx. C/ 6 / R$33,40
55 - tira de lixa p/ polimento media fina - cx c/ 150 unid. / R$3,84
57 - grampo p/ dique de borracha n. 206 / R$8,94
58 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.208 / R$8,94
59 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.209 / R$8,94
60 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.211 / R$8,94
61 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.212 / R$8,94
62 - mercurio vivo p/ amalgama - 100 grs. / R$3,34
63 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.29 / R$8,87
64 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.0 / R$8,87
65 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.14 / R$8,87
66 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.2-A / R$8,87
67 - grampo p/ dique de borracha tipo ivory n.14-A / R$8,87
68 - lima tipo kerr n.08 21 mm - cx c/ 6 / R$11,86
69 - lima tipo kerr n.10 21 mm - cx c/ 6 / R$11,86
70 - lima tipo kerr n.06 21 mm - cx c/ 6 / R$11,86
71 - condicionador acido esmalte dentário - 5 ml / R$3,40
72 - agente união p/ resina composta fotopolimerizavel / R$12,20
73 - tira borracha p/ separar dentes - cx c/ 24 unid. / R$7,20
74 - espacador digital finger - pluger jg c/ 6 / R$28,10
78 - graxa p/ roll air kavo / R$7,20
81 - ponta acabamento formato pera alta-rotação diamantada / R$0,84
83 - disco lixa p/ acabamento resina composta sortida / R$14,40
91 - broca tipo gates gliden n.01 cx c/ 6 unidades / R$33,40
92 - agente união p/ resina quimic. Ativada / R$14,70
97 - broca alta rotação diamantada n.1014 - esférica / R$0,84
105 - broca aço multilaminado p/ amalgama - jogo / R$15,77
108 - fio cirurgico p/ sutura alg. Torcido 4-0 c/ agulha triang. 2 cm / R$1,64
110 - capa descartável p/ seringa tríplice / R$8,10
111 - pincel aplicador descartável p/ uso odontológico / R$18,20
121 - ponta acabamento p/ resina diamantada n.2135 / R$0,84
122 - broca p/ remoção de amalgama n.1047 / R$0,84
123 - broca endo z n.152 f.g. / R$19,24
124 - broca ar esferica h.l. diamantada n.3017 / R$0,98
125 - broca lentulo 25 - 40 cx c/ 4 unidades / R$19,84
126 - cone de guta percha estandartizada n.25 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
127 - cone de guta percha estandartizada n.30 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
128 - cone de guta percha estandartizada n.35 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
129 - cone de guta percha estandartizada n.40 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
130 - cone de guta percha estandartizada n.45 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
131 - cone de guta percha estandartizada n.50 tubete c/ 20 unidades / R$2,70

132 - cone de guta percha estandartizada n.55 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
133 - cone de guta percha estandartizada n.60 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
134 - cone de guta percha estandartizada n.70 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
135 - cone de guta percha estandartizada n.80 tubete c/ 20 unidades / R$2,70
167 - lima tipo kerr 25 mm - n.06 cx c/ 6 unid. / R$11,79
168 - lima tipo kerr 25 mm - n.08 cx c/ 6 unid. / R$11,79
169 - lima tipo kerr 25 mm - n.10 cx c/ 6 unid./ R$11,79
176 - lima tipo kerr 25 mm - n.45 cx c/ 6 unid. / R$11,79
177 - lima tipo kerr 25 mm - n.50 cx c/ 6 unid. / R$11,79
178 - lima tipo kerr 25 mm - n.55 cx c/ 6 unid. / R$11,79
179 - lima tipo kerr 25 mm - n.60 cx c/ 6 unid. / R$11,79
180 - lima tipo kerr 25 mm - n.70 cx c/ 6 unid. / R$11,79
181 - lima tipo kerr 25 mm - n.80 cx c/ 6 unid. / R$11,79
197 - lima tipo serie especial 25 mm - n.08 cx c/ 6 unid. / R$13,40
198 - lima tipo serie especial 25 mm - n. 10 cx c/ 6 unid. / R$13,40
200 - kit selante autopolimerizavel / R$13,74
202 - broca aço carbide alta rotação cilindrica n.556 / R$2,23
203 - broca cirurugica esferica haste longa n.4 - unidade / R$4,92
204 - broca cirurgica esferica haste longa n.6 - unidade / R$4,92
205 - broca de aço carbide alta rotação esferica n.4 - unidade / R$2,39

Ata de Registro de Preços: 142/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Bionova Produtos de Laboratórios Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
7 - agar dnase metodo jeffries - frasco c/  500 grs / R$234,00
12 - agar zangue azida - fr 500 grs / R$132,40
23 - soro coombs ou anti-humano fr 10 ml / R$16,19
26 - capilares p/ microhematocrito - fr 500 ml / R$4,29
28 - soro anti - d fr 10 ml / R$19,98
29 - soro anti - b fr 10 ml / R$9,59
30 - soro anti - a fr. 10 ml / R$9,59
36 - caldo cerebro coração em pó - embal. Min. 100 e max. 500 grs / R$122,00
37 - acido fenico PA em pó 500 a 1000 gr / R$9,50
40 - kit reagentes isoton III - galão 20 lts / R$40,16
51 - proveta polietileno - 1000 ml / R$11,40
52 - pipeta automatica p/ volume fixo 200 microlitros / R$59,20
53 - repipetador vidro 10 ml -1/10   n/c
58 - pipeta automatiaca - 250 microlitros / R$59,20
59 - pipeta automatica - 100 microlitros, func. Em 2 tempos / R$59,20
62 - estante pvc para 40 a 50 tubos, 22 x 22 mm / R$6,39
65 - disco antibiotico norfloxacilin  fr c/ 50 discos / R$3,39
67 - disco antibiotico netilmicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
68 - disco antibiotico tobramicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
69 - disco antibiotico tetraciclina - fr c/ 50 discos / R$3,39
70 - disco antibiotico nitrofurantoina fr c/ 50 discos / R$3,39
71 - disco p/ antibiograma antibiotico ac. Pipemidico - fr c/ 50 discos / R$3,39
73 - disco antibiotico eritromicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
74 - disco antibiotico cloranfenicol - fr c/ 50 disc / R$3,39
75 - disco p/ antibiograma antibiotico cefoxitina - fr c/ 50 discos / R$3,39
76 - disco p/ antibiograma antibiotico cefalotina - fr c/ 50 discos / R$3,39
78 - disco p/ antibiograma antibiotico amicacina - fr c/ 50 discos / R$3,39
79 - disco p/ antibiograma antibiotico ampicilina - fr c/ 50 discos / R$3,39
80 - disco p/ antibiograma antibiotico ac.nalidixico - fr c/ 50 discos / R$3,39
82 - disco antibiotico vancomicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
83 - disco antibiotico lincomicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
101 - pipeta automatica p/ volume fixo 500 microlitros em 2 tempos / R$59,20
106 - disco antibiotico ceftriaxona - fr c/ 50 discos /  R$3,39
107 - disco antibiotico cefazolina - fr c/ 50 discos / R$3,39
109 - disco antibiotico perfloxacina - fr c/ 50 discos / R$3,39
111 - disco antibiotico clindamicina - fr c/ 50 discos / R$3,39
112 - disco antibiotico cefalexina - fr c/ 50 discos / R$3,39
116 - disco antibiotico oxacilina - fr c/ 50 discos / R$3,39
118 - tubo p/ coleta de sangue 13 x 75 mm p/ aspiração 2ml cx c/ 100 / R$54,00
122 - kit diagnostico sorologico sifilis-unid - kit 96 a 200 tt. / R$1,53
123 - tubo ensaio fundo redondo vidro c/ tampa rosca - 13 x 100 mm / R$0,79
152 - disco p/ antibiograma antib. Amoxilina - fr c/ 50 discos / R$3,39

Ata de Registro de Preços: 143/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Centro Químico Campinas Importadora Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
2 - éter etílico pa - vidro 01 lt / R$17,20
32 - kit p/tempo ativ.protrombina-trompoplastina - 100 a 200 / R$105,28
41 - kit reagente lyses III - fr 500 ml / R$174,00
42 - kit reagente coulter clenz - fr 1 lt / R$127,50
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43 - cartão impressora equip. coulter cx c/ 200 unid. / R$430,50
60 - barrilete pvc p/ agua destilada - cap. 10 lts. / R$82,00
85 - acetona PA - embal. De vidro c/ 1 lt. / R$6,81
86 - acido acetico - fr 1 lt. / R$12,73
87 - acido cloridrico pa - fr 1lt. / R$6,15
90 - kit reagente controle hematologico coulter 4c  / R$473,00
91 - metabissulfito de sódio pa - fr min. 200 e max. 500 grs / R$5,38
120 - kit p detecção doença chagas - p/ 96 testes qualitatitivos / R$76,03
131 - permanganato de potássio pa - fr c/ 500 grs. / R$6,51
134 - kit reagente retic resp - marca coulter / R$994,40
135 - kit reagente retic cell control - marca coulter/stks / R$968,00
136 - soro polivalente anti-salmonella / R$32,46
137 - soro polivalente flagelar anti-salmonella / R$32,46
138 - soro polivalente somatico anti-salmonella / R$32,46
139 - soro p/ identificação de shigella sonnei / R$32,46
140 - kit soro p/ identificação de shingella bodii / R$97,38
141 - kit soro p identificação de shigela flexneri / R$32,46
142 - kit soro p/ identificação de shigella disenteriae / R$64,92
143 - soro anti e coli enterohemorragica 0157 / R$32,46
151 - meio de cultura - pronto em tubo p/ enterobacterias - 50 unid / R$65,99

Ata de Registro de Preços: 144/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Interlab Distribuidora de Produtos Científicos S/A 
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
8 - agar bile esculina grupo sorologico d - fr. 500 grs / R$445,57
9 - agar ureia base - fr 500 grs / R$185,57
11 - agar triplice-açúcar-ferro (tsi) - fr 500 grs / R$105,00
21 - placa escavada p/ microtitulação c/ fundo u 96 alveolos / R$1,20
22 - agar motilidade test meio - fr 500 gr / R$230,94
38 - auramina pó embal. 25a 100 grs. / R$27,14
49 - placa kline c/ 12 escavações 6 x 8 cm - vidro / R$10,20
130 - alca calibrada descartavel c/ 01 volume microlitro estéril / R$0,07

Ata de Registro de Preços: 145/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Labcenter Materiais para Laboratórios e Hospitais Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
3 - cloreto de sódio pa - frasco 20 a 25 grs / R$4,00
13 - cloreto ferrico pa - emb 100 a 500 grs / R$7,75
14 - cloreto de bario pa - emb   500 a 1000grs / R$10,55
15 - kit p/ pesquisa de sangue oculto nas fezes / R$206,36
16 - d-glicose 100% em pó c/ ou s/ sabor - 400 a 600 grs / R$4,81
18 - hidroxido de sódio pa - min. 20 max. 500 grs / R$6,60
27 - metanol p/ analise - 1000 ml / R$4,79
44 - tubo c/ citrato sodio p/ coagulograma /   R$42,60
46 - becker vidro - cap. P/ 1000 ml / R$4,87
47 - lamina lapidada espessura min 1.0 e max. 1.3 mm cx c/ 50 / R$5,25
48 - placa petri vidro autoclavavel - 10 cm de diâmetro / R$1,90
50 - proveta vidro graduada - cap. P/ 1000 ml  R$16,67
56 - pipeta automatica volume variável - 10 a 200 microlitros / R$232,76
63 - estante pvc para 100 tubos, 13 x 13 mm / R$9,35
88 - acido tricloroacetico pa - embal. Vidro 100-250 grs. / R$12,98
94 - calice vidro graduado - 1000 ml / R$17,82
95 - calice vidro graduado - 2000 ml / R$48,75
97 - estante pvc para 40 a 50 tubos - 13 x 13 mm / R$5,20
99 - funil vidro 15 cm de diâmetro / R$12,70
100 - etanol pa 1000 ml / R$4,73
102 - jarra p/ incubação em micro-aerofilia, em pvc, aprox. 3,5 lt / R$237,40
103 - conjunto descart. P/ vhs - lt c/ 1000 / R$377,00
105 - swab esteril p/ coleta culturas c/ haste plástica flexível / R$0,17
124 - tubo de ensaio fundo redondo vidro c/ tampa rosca - 15 a 140 mm / R$1,77
132 - estante pvc para 100 tubos, 16 x 16 mm  / R$9,36
133 - estante pvc para 40 a 50 tubos, 16 x 16 mm / R$5,20

Ata de Registro de Preços: 146/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Maria de Lourdes Lourenço Produtos ME
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
1 - formaldeido - 1000 ml / R$17,00
4 - fucsina básica pa - frasco 20 a 25 grs / R$32,00
5 - cristal (de) violeta pa. po.-emb c/ 10 a 50 grs /  R$39,00

6 - agar muller-hinton p/ sensib. A antibioticos fr. 500g / R$116,00
10 - agar citrato simmons- fr 500 grs / R$121,00
25 - eosina azul metileno seg. leischman - min. 5 e max. 10 gr / R$54,00
31 - azul crescil brilhante - min. 10 e max. 25 gr / R$284,00
33 - tira p/ teste imunológico p/ gravidez / R$1,60
34 - detergente líquido bio-degradavel embal. Min. 4 e max. 5 lts / R$49,00
39 - kit detecção anticorpos não treponemicos - embal. C 2500 unid. / R$32,00
57 - pipeta automatica volume variavel - 200 a 1000 microlitros / R$347,00
84 - meio de cultura em lamina p/ diag. Infec. Urinaria / R$99,50
92 - ampola p/ controle esterilizado autoclave - cx c/ 100 unid. / R$310,00
96 - ponteiras polietileno vol. 50 a 100 ml cor azul - lote c/ 1000 unid. / R$40,00
98 - kit reagente swab c/ caryblair / R$1,45
104 - papel indicador de ph c/ escala de 7 a 10 cores - 100 folhas / R$17,00
121 - kit p/ teste celula le : 50 a 100 testes / R$128,00
149 - meio de cultura - agar ss salmonella e shigella / R$107,00

Ata de Registro de Preços: 147/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: MR Diag Laborotório Comércio e Representação Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
17 - agar manitol - fr c/ 500 grs / R$58,38
119 - kit p/ mononucleose (hoff e bauer) : 50 a 100 testes / R$81,90
150 - meio de cultura - selenito caldo enriquecimento / R$105,50

Ata de Registro de Preços: 148/2001
Concorrência n.º :064/2000 
Protocolo n.º: 74.189/2000
Objeto: material de consumo de laboratório 
Detentora: Multilab Comercial e Importadora Ltda.
Vigência da Ata: 10/06/2002
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde
Preço(s) Unitário(s) Registrado(s)
Descrição/Preço(R$)/unidade
19 - lamina de vidro p/ hematologia 26 x 76 mm cx. C/ 50 unid. / R$5,35
20 - lamina de vidro p/ hematologia 20 x 20 mm cx. C/ 100 unid. / R$2,75
24 - soro albumina bovina concentração 22 % - fr 10 ml / R$9,75
35 - soro controle "D" rh negativo - embal. 10 ml / R$11,00
66 - disco p/ antibiograma antibiotico novobiocina - fr 20 a 25 / R$4,94
72 - disco antibiotico gentamicina fr c/ 50 discos / R$4,38
81 - disco antibiotico sulfametoxanol+trimetropim - fr c/ 50 discos / R$4,38
108 - disco antibiotico imipenem - fr c/ 50 discos / R$4,38
110 - disco antibiotico cefotaxina - fr c/ 50 discos / R$4,38
113 - disco antibiotico ciprofloxacina - fr c/ 50 discos / R$4,38
114 - disco antibiotico cefoperazona - fr c/ 50 discos / R$4,38
115 - disco antibiotico ceftazidime - fr c/ 50 discos / R$4,38
117 - disco antibiotico penicilina g - fr c/ 50 discos / R$4,38

SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E COM NECESSIDADES ESPECIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os Conselheiros Titulares e Suplentes para a Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com Necessidades
Especiais - CMADENE, a realizar-se no dia 12 de setembro de 2001 nas
dependências do N.A., última sala à esquerda do prédio sito à Rua Ferreira Penteado,
1331- Centro - fundos, com início às 17:30 horas.

Campinas, 05 de setembro de 2001

FERNANDO ANTONIO PIRES MONTANARI

Presidente do CMADENE

(06, 07 e 11/09)

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
CMDCA-Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Senhores
Conselheiros para Reunião Extraordinária, a ser realizada no próximo dia DEZ DE
SETEMBRO DE 2001, com início às NOVE horas, na sede deste CMDCA, na Rua
Ferreira Penteado, n° 1.331 -- Centro -- Campinas/SP, com pauta abaixo estabelecida:
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1) Deliberação sobre providências para realização de eleição de representantes da
Sociedade Civil.
2) Liberação de recursos para pagamento de despesas de viajem de delegados para a
IV Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
3) Convite Café da Manhã na Fundação Bradesco -- (Prot. 728/01)

MARIA HELENA NOVAES RODRÍGUEZ

Presidente -- CMDCA

(06, 07/09)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO  SME  N°. 15/2001

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o teor do Decreto nº. 13.694 publicado no DOM em 22/08/01 que
suspendeu temporariamente os pontos atribuídos aos títulos apresentados pelos
candidatos habilitados no concurso público de provas e títulos para provimento de
cargos de professor da Rede Municipal de Ensino, realizado nos termos do edital
001/2000;
Considerando a vigência do Decreto que torna inviável a utilização da classificação
final do concurso de provas e títulos nas atribuições de aulas para substituição em
caráter temporário; 
Considerando a publicação pela Secretaria de Recursos Humanos das notas das
provas dos candidatos habilitados em ordem decrescente, conforme relação enviada
pelo IMES - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul; 
Considerando a necessidade do cumprimento do calendário escolar no presente ano
letivo, conforme o estabelecido no inciso I do artigo 24 da Lei nº. 9394/96 -
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Considerando a urgência em se contratar professores para substituição em caráter
temporário, visando a não interrupção do processo pedagógico  das Unidades
Educacionais; 

RESOLVE:

Artigo 1º  Durante o prazo determinado pelo artigo 2º do Decreto nº. 13.694/01, as
atribuições de aulas para substituição em caráter temporário obedecerão
exclusivamente a lista das notas dos candidatos habilitados na primeira fase do
concurso público de provas e títulos - edital 001/2000 (SME/FUMEC).
Artigo 2º  No ato da escolha, além dos documentos previstos no item III da
Resolução SME 08/2001, o candidato deverá apresentar habilitação específica para o
campo de atuação, conforme anexo I do Edital 001/2000. 
Artigo 3º  O processo de atribuição de aulas será regido pelas demais disposições da
Resolução SME  08/2001. 
Artigo 4º  Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 04 de setembro de 2001.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(05, 06 E 07/09)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA -- ORDEM CRONOLÓGICA

A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da lei Federal n.º 8.666
de 21 de junho de 1.993 , modificada pela Lei federal n.º 8.883, de 8 de junho de
1.994, Instruções nº 02 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 setembro de 2.001 :

RAZÃO SOCIAL VALOR
Petrobras Distribuidora S/A R$  47.452,42
Hospital Municipal  Dr.Mario Gatti /SUS R$ 120.000,00
Serviço de Saúde Cândido Ferreira / SUS R$ 350.000,00

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Coordenadoria 
Setorial de Cobrança Amigável

Prot. 0036630/01 - Durval Otero
Prot. 0046410/01 - Rodrigo Perez do Prado

Prot. 0052193/01 - Ligia Fussi Rafful Kanawaty
Compareça o interessado ao D.C.C.A., no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data
desta publicação, para esclarecimentos. O não comparecimento no prazo
determinado implica no arquivamento do protocolado.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, PARA FINS DE LANÇAMENTO
E RECOLHIMENTO DO ISS INCIDENTE SOBRE  A MÃO-DE-OBRA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL  -  (DECRETO Nº.11.442 DE 27/01/94).
MÊS DE SETEMBRO  2.001 -  variação sobre o mês anterior =  0,00%

Mês/Ano 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Janeiro 1,0618 1,1378 1,2027 1,2399 1,3570 1,5464 2,3156
Fevereiro 1,0618 1,1367 1,1847 1,2524 1,3562 1,5488 2,2536
Março 1,0601 1,1362 1,1869 1,2482 1,3546 1,5488 2,2414
Abril 1,0624 1,1334 1,1848 1,2503 1,3539 1,5505 2,1510
Maio 1,0624 1,1307 1,1843 1,2493 1,3539 1,5435 2,1365
Junho 1,0089 1,0891 1,1484 1,2078 1,3528 1,4199 1,5892
Julho 1,0078 1,0766 1,1434 1,2006 1,2758 1,3498 1,5690
Agosto 1,0000 1,0707 1,1430 1,2002 1,2688 1,3374 1,5551
Setembro 1,0698 1,1402 1,2002 1,2485 1,3602 1,5544
Outubro 1,0678 1,1397 1,1996 1,2449 1,3622 1,5556
Novembro 1,0681 1,1370 1,1993 1,2410 1,3592 1,5523
Dezembro 1,0639 1,1370 1,2030 1,2399 1,3616 1,5509
(06,07 e 11/09)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

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

PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO DE OBRA
INCIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA

COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, INCLUSIVE REFORMAS
OU DEMOLIÇÕES, CONFORME DECRETO Nº.11.442/94.
MÊS DE SETEMBRO  DE 2.001   variação sobre o mês anterior =    0,00%
100,08%

Código DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/
M2 (REAL)

1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A1    A2 319,72
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A3    A4 364,82
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A5 427,71
2 RESIDENCIAL VERTICAL B1 235,31
2 RESIDENCIAL VERTICAL B2    B3 279,95
2 RESIDENCIAL VERTICAL B4 361,73
3 COMERCIAL HORIZONTAL C1 376,60
3 COMERCIAL HORIZONTAL C2 432,32
3 COMERCIAL HORIZONTAL C3 495,13
4 COMERCIAL VERTICAL D1 273,82
4 COMERCIAL VERTICAL D2 325,95
4 COMERCIAL VERTICAL D3 418,45
5 INDUSTRIAL E1 319,72
5 INDUSTRIAL E2 364,82
5 INDUSTRIAL E3 427,71
6 BARRACÃO TELHEIROS F1 223,78
6 BARRACÃO TELHEIROS F2 255,39

DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme
o tipo de construção (1 a 6), com base de cálculo reduzida a 30%.
(06,07 e 11/09)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL 
DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

Despacho do Sr. Coordenador
Assunto: Cancelamento de inscrição
Em razão do desinteresse demonstrado pelo não atendimento ás notificações
publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), arquive-se os protocolos abaixo:

Protocolo - Nome
50.891/99 - JANETE APARECIDA ZANINI AURA
50.991/99 - EURICO DIAS DA SILVA
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51.305/99 - BEATRIZ POLZER
54.384/99 - ANTONIO CARLOS VALVERDE RODRIGUES
54.440/99 - JOÃO FRANCISCO XIMENES
55.456/99 - ADOLFO LUIZ DOMINIQUINI
55.783/99 - CALIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
55.971/99 - MAYZA CASIMIRO D’INCAO SANCHES
56.422/99 - MARCIA REGINA DE MIRANDA SILVA
58.763/99 - LYGIA GONÇALVES CONSTANTINO
58.835/99 - MILTON KAZUO BOMURA
58.941/99 - VALMIR APARECIDO EVARISTO
58.951/99 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
58.980/99 - ROGERIO DOS SANTOS
58.984/99 - ARMANDO DE ALESSIO 
59.038/99 - MIGUEL DE PAULA SOUZA 
59.052/99 - NEY RIBEIRO COSTA
59.072/99 - JOSE JANDIRA RODRIGUES
59.102/99 - ELIANA DE OLIVEIRA SANTOS
59.120/99 - CARLOS ANDRE DE SOUZA GUIMARAES
59.121/99 - LEVI THOMAZ DUARTE
59.178/99 - CARLOS ROBERTO NUCERA
59.182/99 - NUNES RAMOS DE ARAUJO
59.188/99 - SERGIO PAROLIN
59.215/99 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
59.232/99 - FERNNDO MEDEIROS DE ARAÚJO
59.235/99 - APPARECIDAFONSECA DA SILVA
59.249/99 - CLOVIS PRADO GALUPPO
59.261/99 - ROBERTO BASAGLIA JUNIOR
59.286/99 - ROSALVO FERREIRA CRUZ
59.341/99 - EDSON ALVES DA COSTA
59.362/99 - ELIZENE TOLARDO BENUTTI
59.399/99 - ARMANDO CHELEGAO
59.425/99 - MARIA NEIDE CARAZZOLI RODRIGUES
59.452/99 - CARLOS ROBERTO LIMA
59.464/99 - RUBENS MARQUES DE PAIVA JUNIOR
59.466/99 - JULIO CESAR GONÇALVES DA SILVA
59.591/99 - JOSE MANUEL DE CAIRES
59.617/99 - LUIZ ANTONIO SANTANA
59.646/99 - VILMA DA SILVA CAMPOS
59.656/99 - ELIAS ABDALLA
59.677/99 - MARCIO MONTOVANI
59.678/99 - MARCIO MONTOVANI
59.690/99 - LUIZ CELSO SOARS DA SILVA
59.693/99 - ANA REGINA HONORIO AMARAL
59.697/99 - JOSE AMANCIO JORGE
59.734/99 - GISLENE MARIA DA SILVA GANADE
59.736/99 - ANTONIO BARBOSA
59.744/99 - LELIANE DA CONCEIÇÃO LIMA
59.745/99 - HORACIO RAMOS NOGUEIRA
59.750/99 - ANTONIO ROBERTO CORTEZIA
59.785/99 - JOSÉ AUGUSTO POMPEO
59.794/99 - PAULO DEFON DORNELA
62.066/99 - ENIO BERTÃO
62.079/99 - PATRICIA QUAGLIARINI MARCHINI
62.123/99 - ANGELO PINTO
62.147/99 - GILENO MARTINS DE OLIVEIRA
62.170/99 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA
62.173/99 - VERGILIO APARECIDO DA FONSECA
62.176/99 - MAURIS ROMERO DE OLIVEIRA
62.191/99 - ANGELO MIGUEL DE OLIVEIRA
62.200/99 - JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA
62.234/99 - ROBERTO RAMOS ASSUNÇÃO 
62.257/99 - RENATO RIGUETTO IFANGER
62.379/99 - CONSTANCIO GOMES VIEGAS NETO
62.440/99 - PAULO MARSOLA
62.462/99 - FRANCISCO CRISTIANO ALVERS
62.479/99 - JOSÉ RAFAEL SALLA
62.484/99 - ISRAEL APARECIDO EGIDIO
62.530/99 - ALCIDES MARCHETTI
62.612/99 - FABIO DE OLIVEIRA COSTA
62.806/99 - RICHARD JAMES FEDERIGHI JUNIOR
62.807/99 - OSVALDO LUIZ DA SILVA
62.840/99 - RENATA HELENA BELTRAME
63.068/99 - MARIA A CAMILOTTI DE OLIVEIRA
63.097/99 - LAURA EDUARDO FERNANDES SIQUEIRA
64.208/99 - IVALDO ROBERTO MUNIZ PACHECO
64.210/99 - DOMINGOS DESTRO
64.439/99 - DEIRÓ MOREIRA MARRA
64.577/99 - CLEUSA MARIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
65.067/99 - AFONSO CARLOS DE ALCANTARA
65.198/99 - NATANAEL DE SOUZA ANDRADE
65.227/99 - SERGIO BENEDITO SIQUEIRA
65.279/99 - ANDREA CARVALHO OTTONI 
65.391/99 - JOSÉ EDUARDO PENEREIRO PASCOAL
65.497/99 - LEVINA DA SILVA
65.600/99 - HERMES DE SOUZA PINTO
65.622/99 - INAIE RAMALHO
65.787/99 - MOACIR LUIZ DA SILVA
66.449/99 - IARA VANIA COSTA
66.799/99 - MARIA JOSÉ SILVEIRA CINTRA RODRIGUES

PAULO ROBERTO DESTITO

Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL
 DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

Despacho do Sr. Coordenador
Notificação nº 00081 - Construtora Balsimi Ltda. - Assunto: Devolução de
documentos - De acordo com o art. 127 do Decreto 11794/95, fica o contribuinte
notificado a comparecer ao Posto fiscal II para proceder a retirada dos documentos
constantes nos Termos de Apreensão nºs 2003 (06/09/2000) e 2004 (13/09/2000)
referentes à fiscalização da Empresa Construtora Balsimi Ltda. 

Assunto: Cancelamento de inscrição 
5000799/00 PSO - Paulo César Theodoro  - Com base na cópia de Carteira
Profissional e Carta de Concessão do Benefício da Aposentadoria, defiro o pedido de
cancelamento da inscrição nº 34042-1, junto Cadastro Municipal de Contribuintes do
ISSQN, com data retroativa a 07/10/1997, sem prejuízo de débitos existentes até a
presente data. 
Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN 11/93.
11.643/00 - Ingrid dos Reis - Com base na carteira profissional que comprova estar
a requerente exercendo atividades com vínculo empregatício, defiro o pedido de
cancelamento da inscrição nº 35166-0, junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes
do ISSQN, com data retroativa a 18/01/00, sem prejuízo de débitos existentes até a
presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN
11/93.
16.534/00 - Cláudio José Dellasta - Com base na Certidão de ART expedida pelo
CREA, comprovando que o requerente possui obras sob sua responsabilidade técnica
no município, indefiro o pedido de cancelamento de inscrição junto ao Cadastro
Municipal de Contribuintes do ISSQN, por falta de comprovação do encerramento
das atividades  na data solicitada. 
22.124/00 - Luiz Henrique do Amaral - Não se desincumbiu a contento em
comprovar o encerramento de atividades na data alegada, razão pela qual, indefiro o
pedido de cancelamento de inscrição junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes
do ISSQN, por falta de comprovação do encerramento das atividades na data
solicitada. 
23.846/00 - Célio da Silveira - Com base na carteira profissional que comprova
estar a requerente exercendo atividades com vínculo empregatício, defiro o pedido
de cancelamento da inscrição nº 25303-3, junto ao Cadastro Municipal de
Contribuintes do ISSQN, com data retroativa a 31/07/00, sem prejuízo de débitos
existentes até a presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos
do Art. 3º da IN 11/93. 
23.948/00 - Domingos Nastari Netto  - Em que pese a propositura fiscal entendo
que o requerente não se desincumbiu a contento em comprovar o encerramento de
atividades na data alegada, razão pela qual indefiro o presente pedido de
cancelamento de inscrição junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN,
com data retroativa.
24.358/00 - Rosa Maria Xavier Faria Najas - Com base na Carteira Profissional e
em conformidade com a propositura fiscal, defiro o pedido de cancelamento da
inscrição nº 31794-2, junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN, com
data retroativa a 31/01/2001, sem prejuízo de débitos existentes até a presente data.
Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN 11/93. 

24.967/00 - Wanda Dias Ramos Bonetto   - Com base no Contrato Social
comprovando atividade empresarial desde a data alegada e conforme manifestação
fiscal, defiro o pedido de cancelamento da inscrição nº 9012-3, junto ao Cadastro
Municipal de Contribuintes do ISSQN, com data retroativa a 31/12/1997, sem
prejuízo de débitos existentes até a presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do
DRM nos termos do Art. 3º da IN 11/93.
28.305/00 - Gustavo Tonetti - Pelo não atendimento a notificação nº 3678 de
13/03/01 o requerente deixa de comprovar o alegado, razão pela qual, indefiro o
pedido de cancelamento de inscrição junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes
do ISSQN, por falta de comprovação do encerramento das atividades  na data
solicitada
29.779/00 - Renata Maria Sabino Glaich Elias - A inscrição nº 79041 (antiga)
perdeu sua validade em 31/12/1993 por não ter sido recadastrada e conforme
manifestação do CSCM não há registro de que o requerente tenha pedido
anteriormente  o cancelamento desta junto ao CSCM.
35.087/00 - Cesaris André Coelho da Silva - A inscrição nº 49882-0 perdeu sua
validade em 31/12/1999, a baixa junto ao CORCESP ocorreu em 03/01, não se
desincumbiu a contento em comprovar o encerramento de atividades na data
alegada, razão pela qual indefiro o presente pedido de cancelamento de inscrição
junto ao CCM.
35.441/00 - Mario Fiorotto Junior - Com base na Carteira Profissional
comprovando estar o requerente exercendo atividade com vínculo empregatício
desde a data alegada, defiro o pedido de cancelamento da inscrição nº 12719
(antiga), junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN, com data
retroativa a 31/12/1989, sem prejuízo de débitos existentes até a presente data.
Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN 11/93. 
36.658/00 - Luiz Carlos Pini  - Com base em termo de constatação, o requerente
continua a exercer atividades autônomas, razão pela qual indefiro o presente pedido
de cancelamento de inscrição junto ao CCM.
38.067/00 - Waltercides Batista da Silveira - Com base na cópia da CNPJ e
Declaração de abertura de firma individual mercantil na data alegada, defiro o
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pedido de cancelamento da inscrição nº 30020-9, junto Cadastro Municipal de
Contribuintes do ISSQN, com data retroativa 31/07/1999, sem prejuízo de débitos
existentes até a presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos
do Art. 3º da IN 11/93. 
39.462/00 - Maria Cecília Figueiredo Nardi - Com base na análise e manifestação
fiscal juntada aos autos atestando as alegações do requerente, defiro o pedido de
cancelamento da inscrição nº 10557-0, junto Cadastro Municipal de Contribuintes do
ISSQN, com data retroativa 30/04/00, sem prejuízo de débitos existentes até a
presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN
11/93.
40.828/00 - Clóvis Barbati Rodrigues - Apesar da Certidão de ART nº 032/2001
expedida pelo CREA comprovando não haver nenhuma obra sob sua
responsabilidade desde 02/01/1996, não há comprovação de qualquer outra atividade
profissional que permita o cancelamento da inscrição na data solicitada, razão pela
qual defiro o pedido de cancelamento da inscrição nº 28553-6, junto Cadastro
Municipal de Contribuintes do ISSQN na data do protocolado, isto é, em
28/06/2000, sem prejuízo de débitos existentes até a presente data. Recorro de ofício
ao Sr. Diretor do DRM nos termos do Art. 3º da IN 11/93. 
42.616/00 - Carlos Alberto Carvalho Ribeiro  - Por não ter atendido a notificação
nº 9131, de 16/04/01, indefiro o presente pedido de cancelamento de inscrição junto
ao CCM.
42.741/00 - Silvia Helena Gandara Casarin - Conforme atestado médico e de
acordo com análise e manifestação fiscal comprovando estar o requerente
regularmente impossibilitado de exercer suas atividades autônomas desde a data
alegada, defiro o pedido de cancelamento da inscrição nº 52719-0, junto Cadastro
Municipal de Contribuintes do ISSQN, com data retroativa 30/11/1999, sem prejuízo
de débitos existentes até a presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM
nos termos do Art. 3º da IN 11/93. 
42.901/00 - Nadir dos Santos - Com base na cópia do passaporte comprovando que
o requerente na data alegada, estava residindo em outro país, defiro o pedido de
cancelamento da inscrição nº 84033 (antiga), junto ao Cadastro Municipal de
Contribuintes do ISSQN, com data retroativa 31/03/1992, sem prejuízo de débitos
existentes até a presente data. Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM nos termos
do Art. 3º da IN 11/93. 

PAULO ROBERTO DESTITO

Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Prot. 53.527/01 - Daniel Moura Sims
Prot. 53.561/01 - Mercedes Henrique de Araújo
Prot. 53.562/01 - Mercedes Henrique de Araujo
Prot. 53.563/01 - Mercedes Henrique de Araujo
Compareça(m) o(s) interessado(s) para prestar(em) esclarecimento(s) no prazo de
10(dez) dias a contar da data da publicação, sob risco de arquivamento do processo.

Protocolo nº: 8000442/98 anexo 15204/99
Interessado : Antonia da Costa Gerônimo CC55.000.982/03
Assunto: Isenção de IPTU/1998 e 1999 para Aposentados/Pensionista.
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 208 à 210 da Lei
Municipal nº 5.626/85 - CTM, indefiro o pedido de isenção do IPTU para
aposentados/pensionistas relativo ao exercício de 1998,  para o imóvel em questão,
visto que a contribuinte não atendeu aos dispositivos do art. 9º da Leis nº 9578/97;
porém , DEFIRO o pedido de isenção do IPTU para os exercícios de 1999,2000 e
2001, visto que a constribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 9952/98, alterada
pela 9985/99. Determino seja o lançamento retificado para predial à  partir de 2000,
com área  construída de 42,98m2, tipo/padrão/subpadrão A-2.4 e ano base 1.999,
reemitindo-se em cobrança atrasada, o lançamento dos tributos (IPTU se for o caso,
e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos da
Lei Municipal no 9927/98(e alterações) .
Prot. 01834/97 - Artur Felizardo - C.C. 017.054.000/02  Assunto: Isenção
IPTU/97- Ex-Combatente - Com base na manifestação do setor competente e nos
artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o pedido de
Renovação/Isenção do IPTU de 1997, do imóvel em questão,  visto que o
contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 6874/91, cancelando-se o lançamento
do IPTU e mantendo-se os lançamentos das Taxas Imobiliárias, no(s)  referido(s)
exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos da Lei Municipal 6355/90. 
Prot. 01751/00 - Eunice da Silva Braga Alves - C.C. 006.062.000/02  Assunto:
Isenção IPTU-Viúva Ex-Combatente - Com base na manifestação do setor
competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o
pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em questão,
visto que a contribuinte é viúva de ex-combatente e atendeu aos dispositivos da Lei
10386/99, cancelando-se o lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos
dasTaxas Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos
termos da Lei Municipal 6355/90. 
Prot. 03102/00 - Maria Dias da Silva Camargo - C.C. 022.620.000/02  Assunto:
Isenção IPTU/2000- Viúva Ex-combatente - Com base na manifestação do setor
competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o
pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em questão,
visto que a contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99, cancelando-se o
lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas Imobiliárias, no(s)
referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos da Lei Municipal
6355/90. 
Prot. 04012/00 - Nilze Pereira de Almeida - C.C. 042.016.758/02  Assunto:
Isenção IPTU/2000-Viúva Ex-Combatente  - Com base na manifestação do setor

competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o
pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em questão,
visto que a contribuinte é viúva de ex-combatente e atendeu aos dispositivos da Lei
10.386/99, cancelando-se o lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos
dasTaxas Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos
termos da Lei Municipal 6355/90 e 6361/90. 
Prot. 04268/00 - Artur Felizardo - C.C. 017.054.000/02  Assunto: Isenção
IPTU/2000-Ex-Combatente - Com base na manifestação do setor competente e nos
artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o pedido de
Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em questão,  visto que
o contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99, cancelando-se  o
lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas Imobiliárias, no(s)
referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos da Lei Municipal
6355/90. 
Prot. 05556/00 - Dulce Moraes Pompeo de Camargo - C.C. 042.025.946/02
Assunto: Isenção IPTU/2000-Viúva Ex-Combatente - Com base na manifestação
do setor competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM,
defiro o pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em
questão,  visto que a contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99,
cancelando-se o lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas
Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos
da Lei Municipal 6355/90 e 6361/90. 
Prot. 05659/00 - Waldemar Antunes de Vasconcellos - C.C. 042.024.877/02
Assunto: Isenção IPTU/2000-Ex-Combatente - Com base na manifestação do
setor competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM,
defiro o pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em
questão,  visto que o contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99,
cancelando-se o lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas
Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos
da Lei Municipal 6355/90. 
Prot. 05726/00 - Annita Rodrigues Carpino - C.C. 006.219.000/02  Assunto:
Isenção do IPTU/2000-Viúva Ex-Combatente - Com base na manifestação do
setor competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM,
defiro o pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em
questão,  visto que o contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99,
cancelando-se o lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas
Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos
da Lei Municipal 6355/90. 
Prot. 05816/00 - Hermelinda Squarizi Pereira - C.C. 032.199.000/02  Assunto:
Isenção IPTU/2000-Viúva Ex-combatente - Com base na manifestação do setor
competente e nos artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, defiro o
pedido de Renovação/Isenção do IPTU de 2000, 2001 e 2002, do imóvel em questão,
visto que a contribuinte atendeu aos dispositivos da Lei 10386/99, cancelando-se  o
lançamento  do IPTU e mantendo-se os lançamentos dasTaxas Imobiliárias, no(s)
referido(s) exercício(s) fiscal(ais), consubstanciado nos termos da Lei Municipal
6355/90. 
Prot. 010.605/01 - Turvilho Craveiro - C.C. 022.715.000/02  Assunto: Isenção
IPTU/2001-Ex-Combatente - Com base na manifestação do setor competente e nos
artigos 208 à 210 da Lei Municipal nº 5.626/85 - CTM, indefiro o pedido de
Renovação/Isenção do IPTU de 2001, do imóvel em questão,  visto que o
contribuinte não atendeu aos dispositivos do art. 2º da Lei 10386/99, mantendo-se o
lançamento  do IPTU e das Taxas Imobiliárias, no(s)  referido(s) exercício(s)
fiscal(ais), consubstanciado nos termos da Lei Municipal 9927/98(e alterações). 

Assunto: ERRATA

Prot. 039.805/99 - ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
Com base no art. 211, da Lei 5626/85 - CTM, retifico o despacho publicado no
DOM de 21/04/2001, verificada sua inexatidão, passando a vigorar com a seguinte
redação:
Onde consta: ‘‘...imóvel codificado sob nº 045.168.500/03’’, leia-se: ‘‘...imóvel
codificado sob nº 043.168.500/03’’.

CARLOS FERNANDO COSTA

Diretor - DRI

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO
SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Prot. 08235/98 - Cornélio Gomes Gouveia
Diante das manifestações constantes no presente protocolado, AUTORIZO a
compensação dos créditos tributários e a restituição do saldo remanescente no valor
de R$ 155,97, nos termos do artigo 154 a 158 da Lei 5626/85 (C.T.M.).

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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DEFERIDOS

Prot. 59.850/00 Sandro R Paula Alves - Prot. 28.859/01 Nelson Ap. Rola - Prot.
31.273/01 Paulo C Lorenzini Villalva - Prot. 32.412/01 Marina de S Silva - Prot.
35.413/01 Julio T Palhares - Prot. 37.112/01 Cassia Ap. de C Pinto - Prot. 38.309/01
Mauri Irae F de Melo - Prot. 39.237/01 Antonio C Salvioni - Prot. 41.441/01
Francisco C Campos - Prot. 41.634/01 Pedro P de Assis - Prot. 42.921/01 Jose D
Lopes Filho - Prot. 45.692/01 Francisco J da Paz Fogaça - Prot. 48.795/01 Eliezer P
dos Santos - Prot. 50.187/01 Roberto S Leme - Prot. 50.835/01 Alberto Silveira -
Prot. 54.631/01 Carlos F. S Correia 

INDEFERIDOS

Prot. 55.736/98 Geraldo F Pedroso - Prot. 53.813/00 Jose Norberto Filho - Prot.
6109/01 Rosemeire P da Silva - Prot. 17.727/01 Arnaldo Cruz Rosa - Prot.
19.025/01 Wanderlei Moreira - Prot. 21.110/01 Comercio Varejista Gás Unigás Ltda
- Prot. 28.915/01 Alecio Gilberto Villani - Prot. 33.098/01 Concima S/A - Prot.
34.527/01 Embratel - Prot. 34.622/01 SMOSPP-DUS - Prot. 41.497/01 Marcelo D
Bley - Prot. 47.588/01 Diskgames Com. E Locação de Jogos Ltda - Prot. 52.315/01
Jose R de Melo - Prot. 52.352/01 Aparecida J da Cunha Giacometti - Prot. 52.992/01
Benedito Ap. Peterrossi 

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

Prot. 38.166/95 Empresa Investimentos Campinas - Prot. 50.683/95 Fuad Jorge Cury
- Prot. 22.665/00 João batista Davoli - Prot. 33.541/00 Lucia de M Ieks - Prot.
39.060/00 Kuhlmann & Pupo Ltda - Prot. 39.804/00 White Turismo Ltda - Prot.
56.453/00 Cesar Ap. Viçoso - Prot. 18.787/01 Jae Keunsong - Prot. 37.745/01
reinaldo P Orsolini - Prot. 38.427/01 Augusta de Souza Viana - Prot. 41.085/01
Marilda Ap. Coser - Prot. 44.870/01 Telma Z Cavalethi - Prot. 44.947/01 Cristian T
Dittz - Prot. 45.290/01 Jose Ap. Ferreira - Prot. 45.291/01 Jose Ap. Ferreira - Prot.
45.292/01 Jose Ap. Ferreira - Prot. 47.321/01 Cesari A. Bragada - Prot. 47.462/01
Fabio A Locilento - Prot. 49.558/01 Ronaldo Jacobusi - Prot. 49.608/01 Luiz C
Minniti Amoroso - Prot. 50.456/01 Edmar B Soares - Prot. 50.730/01 Mario
Marques - Prot. 50.866/01 Igreja de cristo - Prot. 50.922/01 paulo L Villalva - Prot.
51.028/01 Jose de V Cunha - Prot. 51.444/01 Antonio M Soares Pacheco - Prot.
52.320/01 Walterney de Melo - Prot. 53.077/01 Natel Telecomunicações Ltda - Prot.
54.624/01 Maria das G S Sigrist - Prot. 
55.853/01 Wilma C Galhardi - Prot. 56.013/01 Maria da C da Silva Nogueira - Prot.
56.251/01 Argo Soluções em Tecnologia Ltda

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS

Prot. 4770/01 Silvana Ap. Marques - Prot. 47.686/01 Aldomar S Caprini 

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS

Prot. 23.845/01 Berlitz Centro de Idiomas S/A 

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS

Prot. 20.991/01 Centro de Formação de Condutores Grupo Onze de Agosto - Prot.
31.083/01 Luiz C. M. Amoroso

CANCELE-SE A APROVAÇÃO

Prot. 48.918/98 Marco Antonio Gonçalves

CANCELE-SE A AIM DE Nº 1781 DE 04/02/00

Prot. 9123/00 Anderson Oswaldo Petirossi

CANCELE-SE A AIM DE Nº 7837 DE 24/04/01

Prot. 76.668/00 Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

ARQTº. LUIZ ANTONIO MARTINS AQUINO

Diretor Deptº.de Uso e Ocupação do Solo

SECRET. DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

REFERENTE AO EDITAL 003/97

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas,
convoca o candidato abaixo relacionado, por ordem de classificação, a comparecer
 dia 12/09//2001, às 9:00h, no 7º andar do Paço Municipal, Av. Anchieta, 200,
Centro para realização de reunião de preenchimento de vaga.
O candidato deverá comparecer  munido de documento de Identidade - R.G.
O não comparecimento implicará  na perda dos direitos legais decorrentes do
Concurso Público.

Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Class       Nome                                                                                     Num  Doc.
4              ANGELO CROSATO SOBRINHO                                      000002446825

Campinas, 04 de Setembro de 2001

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

EXPEDIENTES DESPACHADOS PELO SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolos,
DEFIRO 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio aos (as) requerentes relacionados
(as) abaixo, para que sejam usufruídos às vigências determinadas.
Ao DARH para as devidas providências.

NOME PROTOCOLO VIGÊNCIA SECRETARIA
Ademar Marques de Jesus 64176/00 01/10/01 SMAS
Admir Henrique Schafer 5002951/97 01/10/01 SMOSPP
Alessandra Maria dos S. Alongi 14272/98 01/10/01 SMS
Ana Aparecida do Prado Tomaz 25611/97 01/10/01 SMS
Ana Lúcia de Oliveira Alonso 63801/97 01/10/01 SME
Anezio Araujo dos Santos 7002357/00 01/10/01 SMOSPP
Angela Maria Diniz Oliveira 1091/97 01/10/01 SMA
Antonio Ferreira Albuquerque 66020/97 01/10/01 SMS
Antonita Falcão dos Santos Pereira 59876/97 10/09/01 SME
Aparecida Zazinoto da Silva 62978/97 01/10/01 SMS
Arlindo José Simplicio 4002497/97 01/10/01 SMOSPP
Cláudia Maria Souza Ribeiro Reis 1952/97 01/10/01 SMOSPP
Claudio Roberto Batista 4808/98 01/10/01 SMOSPP
Ezilda Rossini O. Marsigli 5002691/97 01/10/01 SME
Isabel Machado Salustiano 61422/97 01/10/01 SMS
Isabel Maria Bosco 6000155/98 01/10/01 SMS
Ivone Mazzo 55630/98 01/10/01 SME
Joaquim Soares Ferro 35189/97 01/10/01 SMOSPP
José Antonio Gomes Carneiro 66365/00 01/10/01 SMF
José Aparecido de Oliveira 3567/98 01/10/01 HMMG
Junia Maria Mendes Pereira 59788/97 01/10/01 SME
Juraci dos Reis 38665/97 01/10/01 SMA
Lázara Serafin Vieira 5000188/98 01/10/01 SMCET
Leontina Marcelina de Oliveira 69856/97 01/10/01 SME
Luiz Carlos Moreira dos Santos 5000873/97 01/10/01 SMOSPP
Manoel José de Souza 16491/97 01/10/01 SMOSPP
Maria Aparecida Leite dos Santos 63165/97 10/09/01 SME
Maria Aparecida M. Rodrigues 7000199/98 01/10/01 SMS
Maria Cleuza Marins 24028/97 01/10/01 EXTERNOS
Maria das Graças R. Moreira 7838/98 10/09/01 SMS
Maria de Lourdes Ramos Campos 7000168/98 03/10/01 SMS
Mariângela Inês Medéa 1919/98 01/10/01 SMS
Miguel Arcanjo Pereira 38407/97 01/10/01 SMOSPP
Raimundo João dos Santos 6000379/98 01/10/01 SMOSPP
Reinaldo Francisco Gomes dos Santos 36299/00 01/10/01 SMOSPP
Renata Tasso Rossi 41034/00 01/10/01 SMRH
Ronaldo Alves Ribeiro 52800/00 01/10/01 SMRH
Rosa Maria Pinheiro Barbosa 8805/98 01/10/01 SMS
Rosely Paranhos Alves Aguilera 34216/97 01/10/01 SME
Roseno Antonio Caponi 24030/00 01/10/01 SMCET
Sebastião José Xavier 11293/98 02/10/01 SMOSPP
Silvia de Oliveira Rocha 64787/97 01/10/01 HMMG
Solange Pereira Jatobá 4682/98 01/10/01 HMMG
Sonia Benardina Angelo Costa 38619/97 01/10/01 SME
Valdico Prates da Silva 38399/97 01/10/01 SMOSPP
Vanilza Simone de Souza Ramos 6001217/97 01/10/01 SME
Vera Lúcia Lourenço Santiago 18230/98 01/10/01 SME
Viviane Teresa Castro F. Silva 69508/97 01/10/01 SMS

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulga os nomes dos Senhores
integrantes da Comissão Organizadora do Concurso Público - Edital 003/2001,
para cargos da Secretaria Municipal de Saúde:
- Dilara Rubia Pereira - matrícula nº 103956
- Maria de Fátima Ferreira Massaini - matrícula nº 98961
- Ana Maria Lopes de Araújo - matrícula nº 29154
- Jeanete Mufalo Silva Bueno - matrícula nº 103977
- Renato Azarias Cabral - matrícula nº 97641

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulga os nomes dos Senhores
integrantes da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público - Edital 003/2001,
para cargos da Secretaria Municipal de Saúde:
- Pedro Inácio Medeiros - matrícula nº 104683
- Dário Saadi - Vereador 
- Hilton Aparecido da Silva - matrícula nº 38140
- Adilson Rocha Campos - matrícula nº 98421
- Andrelina Aparecida Pacagnella - matrícula nº 88274

Campinas, 05 de setembro de 2001.

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

(06, 07 e 11/09)

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL Nº  003/ 2001

A Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) faz saber que fará realizar, através da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Saúde,
Concurso Público para provimento dos cargos, sob a égide da Legislação pertinente
e de acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste
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Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DOS CARGOS

1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos em caráter efetivo, relacionados
no Anexo I deste Edital, que estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados
no prazo de validade do Concurso.

2. Os cargos, salários, jornada de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição e
requisitos legais  são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.

II - BENEFÍCIOS 

Os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas são:

Auxílio Refeição

A-  Para Médico I  e Médico de Saúde Ocupacional:
R$ 150,00 para jornada de trabalho igual ou superior a 30 horas semanais.
R$   75,00   para jornada de trabalho de 20 horas semanais.

B - Para Médico Plantonista Horista I - Adulto e Pediátrico:
 R$ 150,00  para jornada de trabalho acima de 96h mensais.
 R$ 75,00  para jornada de trabalho de 49h a 96h mensais.
 Até 48h mensais, o servidor não terá direito ao auxílio refeição.

C - Para Físico em Medicina:
 R$ 180,00 para jornada de trabalho de 36 h semanais. 

Convênios opcionais:
UNIMED  
UNIODONTO
Centro Odontológico - BAUER
Passe transporte
Bônus Supermercado
Bônus Farmácia

III - DAS INSCRIÇÕES

1 - As inscrições serão recebidas no período de 17 a 21/09/2001, de Segunda à
Sexta-feira, das 9:00h às 15:00h, no seguinte local:
Banco do Brasil - Agência Carlos Gomes - Rua Irmã Serafina nº 746 - Centro - No
Estacionamento.

2 - Para inscrever-se o interessado deverá:

2.1. Dirigir-se ao posto de atendimento para retirar o Folheto Informativo do
Concurso.
2.2. Preencher todos os campos da Ficha de Inscrição, já devidamente numerada.
2.3. Pagar a taxa correspondente à inscrição no Banco do Brasil, Agência
Carlos Gomes - Rua Irmã Serafina nº 746 - Centro - No Estacionamento.

2.3.1.O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato.
2.4.No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados o instrumento de
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e o pagamento  da taxa de inscrição. Será exigida uma
procuração para cada candidato no ato da inscrição.

3 -- O preenchimento correto da Ficha de Inscrição, assim como sua devolução,
já autenticada mecânicamente, será de total responsabilidade do candidato.
3.1.Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto o requerimento de
inscrição, uma via da Ficha de Compensação já devidamente paga e a procuração,
quando for o caso.

4 - O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento pelo candidato,
do documento da inscrição.

5 - Não haverá em hipótese alguma,  devolução da importância paga e/ou alteração
do código referente à opção escolhida, mesmo que, posteriormente, seja constatado
erro por parte do candidato, ao registrar o código da opção desejada.

6 - Não é permitido ao candidato inscrever-se para mais de uma opção, sendo
consideradas nulas todas as inscrições em duplicidade, a qualquer momento em que
forem constatadas.

7 - O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;

e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o
Anexo I do presente Edital.
g) não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa ou em decorrência de inquérito administrativo.

8 - No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos  legais
contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item 7 deste
capítulo. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato que não  os
apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo declarada
nula a sua nomeação.

9 - Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem
portadores de deficiência, identificando-a em campo próprio da Ficha de Inscrição, e
submeterem-se, quando convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional
de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência
capacitante para o exercício do cargo.
9.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
9.2 - Não serão considerados como deficiência  visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção. 

10 - As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo,  avaliação,
classificação, horário e local de realização das provas.

11 - O candidato portador de deficiência física, ou aquele que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, deverá solicitá-las no momento da
inscrição.

12 - O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, no momento da inscrição, a
confecção de prova em Braile ou Ampliada especificando o tipo de deficiência e a
opção em que se inscreveu.
12.1 - O candidato que não solicitar a prova especial e/ou condição especial ao se
inscrever não terá a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando
impossibilitado de realizá-la.
12.2 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e
suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção. Aos
deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de
letra correspondente a corpo 24.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO

1 -- A avaliação será realizada com base no conteúdo programático especificado no
Anexo II do presente Edital, de acordo com as exigências dos respectivos cargos,
através de prova objetiva de conhecimentos específicos.

V -- DOS PROCEDIMENTOS 

1- A contratação de Banca Examinadora Externa para planejamento, execução,
correção e recursos relativos às provas, será de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde.

2-   As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Campinas,  no Ciclo
Básico da UNICAMP, Prédios I e II,  situados à Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº
800 - Cidade Universitária ‘‘Zeferino Vaz’’ - Distrito de Barão Geraldo, no dia
07/10/2001 às 9:00h.

3. Não será permitida a prestação de provas fora do local, data e horário previamente
designados, seja qual for o motivo alegado.

4. - Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade,
etc, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, na própria lista de
presença.

5 - Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
5.1 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como
documento de identidade como, por exemplo as do CRM, Carteira de Trabalho e
Previdência Social , e Carteira Nacional de Habilitação com foto. Como o
documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original.
5.2 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade
Funcional de natureza  privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
5.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.

6 - Tratando-se de correção manual, o candidato não será identificado na Folha de
Resposta, somente no canhoto destacável.

7 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
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minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação
(comprovante de inscrição) e um dos documentos citados no item 5.1, caneta
esferográfica azul ou preta, lápis preto no. 2 e borracha.
7.1. Os candidatos inscritos como deficientes visuais (cegos) deverão comparecer ao
local da prova munidos de reglete e punção e um dos documentos citados no item
5.1.

8  -  Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o
horário determinado.
8.1 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.

9 - O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, atentando para o correto preenchimento das
mesmas.
9.1 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

10 - Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de
decorrida uma hora do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
h) não devolver integralmente o material recebido;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades
presentes.
     
11 - O candidato entregará ao fiscal seu caderno de questões e a Folha de Respostas,
ao término da prova.

12 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas, seja
qual for o motivo alegado.

13 - Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a
PMC não fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou a
Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do
Concurso.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

1 -- As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
eliminatórias e classificatórias.

1.1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver  na prova, nota igual ou
superior a 50 (cinqüenta).

VII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

1 - A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos na
prova objetiva.

2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota, de acordo com
cada opção.
2.1 - Os candidatos que, no ato da inscrição declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem decrescente de classificação. 

3 -  Por ocasião da convocação dos candidatos classificados para preenchimento de
vaga, havendo empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
3.1 - maior número de filhos dependentes;
3.2 - maior idade;

4 - A data prevista para divulgação das notas de Prova e classificação, no Diário
Oficial do Município,  é 19 de outubro de 2001.

VIII - DOS RECURSOS

1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após
a divulgação dos resultados,  tendo como termo inicial o 1º dia útil subseqüente,
tanto em relação à aplicação de provas e questões, quanto às notas e classificação
final.

2 - Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos à Coordenadoria Setorial de
Relações do Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, deverão ser entregues pelo
candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da Prefeitura Municipal de
Campinas (Av. Anchieta, 200).

3 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo desconsiderado

recurso de igual teor.

4 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem
como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento
de identidade (R.G.), opção  a que está concorrendo, endereço, telefone para contato
e assinatura, conforme modelo a seguir:

Concurso: - Prefeitura Municipal de Campinas
Edital nº 003/2001

À Coordenadoria Setoria de Relações do Trabalho - S.M.S.

Nome do candidato:                                                           Nº de inscrição:
Nº documento de Identidade (R.G.):
Opção:
Questionamentos:
Endereço e Telefone:

Assinatura:

5 - Os recursos serão encaminhados à Coordenadoria Setorial de Relações do
Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que emitirá por escrito resposta
aos candidatos, após consulta à Banca Examinadora, e os convocará para
ciência.

6 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada,
para tanto, a data do protocolo do mesmo.

7 - Os resultados da análise dos recursos serão publicados no Diário Oficial do
Município de Campinas.

8 - Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes.

IX - DA HOMOLOGAÇÃO

O resultado final do Concurso será encaminhado ao Prefeito Municipal, através do
Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

X - DO PROVIMENTO DOS CARGOS

1 - O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados, dentro de cada opção.

2 - A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis terá
por base o Banco de Dados de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, e
será feita através do Diário Oficial do Município de Campinas e telegrama enviado
para o endereço discriminado pelo candidato em sua ficha de inscrição,
estabelecendo  a data, horário e o local para apresentação do mesmo. 
A convocação está prevista para ser divulgada em D.O.M. na data de 31 de
outubro de 2.001.

2.1. - Ressaltamos que a Lei Municipal nº 6790/91 em seu capítulo VII - Do
Provimento dos Cargos - determina:
Artigo 28 - A convocação dos classificados será feita através do Diário Oficial do
Município, determinados o horário, dia e local para a apresentação do candidato.
Artigo 29 - Será automaticamente excluído do concurso o candidato que não
comparecer na data e local estabelecidos na convocação.

2.2. - Ressaltamos ainda, o teor da Lei Municipal nº 8191/94:
Artigo 3º - O envio de telegrama é meramente supletivo, não invalidando, sob
qualquer aspecto ou por qualquer  motivo, o regulamento do concurso.
 
3 -  Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
-não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC);
- recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente;

4 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos nomeados,
além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do Município de
Campinas, outros documentos que julgarem  necessários;

5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de caráter
eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.

6. Após a reunião de preenchimento de vagas, no momento da posse, o candidato
deverá entregar a documentação prevista no item 7 - capítulo III - Das Inscrições.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.

2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
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3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas  o direito de aproveitar os candidatos
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos
vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade do Concurso,
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos aprovados.

4 - De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência compatível com o exercício do cargo.
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item, os
cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.

5 - O Prazo de Validade do Concurso será de 01 (hum) ano, contado da data da
publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período.

6- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso
Público.

Campinas,  05 de Setembro de 2001.

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário de Recursos Humanos

EDITAL 003/2001 -- ANEXO I

COD CARGOS VAGAS PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE/ CARGA HORÄRIA Jornada SALÁRIO TAXA 

Semanal + COMPLEMENTO  (R$)

01 Médico Plantonista Horista I - Adulto 46 Superior em Medicina  + Residência  ou Título de Especialista em Áreas Clínicas ou Cirúrgicas 12 a 44h 21,11 (hora) +   68,90 R$ 50,00

02 Médico Plantonista Horista I - Pediátrico 36 Superior em Medicina + Residência  ou Título de Especialista  em Pediatria 12 a 44h 21,11 (hora) + 68,90 R$ 50,00

03 Médico I - Clínico Geral 15 Superior em Medicina + Residência ou Título de Especialista em Áreas Clínicas 20, 30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

04 Médico I - Ginecologista-Obstetra 15 Superior em Medicina + Residência ou  Título de Especialista em Obstetricia 20,30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

05 Médico I - Infectologista 03 Superior em Medicina + Residência ou Título de Especialista em Infectologia 20,30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

06 Médico I - Neurologista 01 Superior em Medicina + Residência  ou Título de Especialista em Neurologia 24h 1490,97  + 68,90 R$ 50,00

07 Médico I - Pediatra 10 Superior em Medicina + Residência ou Título de Especialista em Pediatria 20,30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

08 Médico I - Psiquiatra - Rede 20 Superior em Medicina + Residência  ou  Título de Especialista em Psiquiatria 20,30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

09 Médico I - Radiologista 01 Superior em Medicina + Residência  ou Título de Especialista em Radiologia 24h 1490,97  + 68,90 R$ 50,00

10 Médico I - Saúde da Família 70 Superior em Medicina + CRM 36h 2485,70 + 68,90 + complemento * R$ 50,00

11 Saúde Ocupacional 07 Superior em Medicina + Residência  ou Título de Especialista em Saúde Ocupacional 20, 30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

12 Médico I - Ultrassonografista 02 Superior em Medicina + Residência  ou Título de Especialista em Ultrassonografista. 20, 30 ou 36h 1242,85 (20h), 1862,89 (30h), 2485,70 (36h) + 68,90 R$ 50,00

13 Físico em Medicina 01 Superior em Física + Título de Especialista pela ABFM 36h 1435,42 + 71,07 R$ 50,00

Observação: A carga horária para especialidades de Emergencistas Adulto e
Pediátrico (horistas) da Rede Pública e do Hospital Municipal Mário Gatti, poderá
ser modificada com conseqüente alteração de salário, sendo definida no momento do
preenchimento das vagas, dentro do limite legal estipulado  e observando o estrito
interesse de atendimento à população da área requisitante. 

Complemento*: O salário de Médico I Saúde da Família (Projeto Paidéia) será de
R$2485,70, acrescido de complementação de valor variável de R$800,00 a
R$2000,00. 

EDITAL 003/2001 - ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E PROGRAMAS DE PROVAS 

Médico I - Clínico Geral - Descrição do Cargo
Realizar exames médicos; emitir diagnóstico; prescrever medicamentos e realizar
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos
da medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do
paciente.

Médico I - Clínico Geral - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias
cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial.  Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica,
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores de cólon.  Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase,
infecções urinárias.  Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise
e da adrenal. Hematológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno.  Neurológicas: coma,
cefaléias, eplepsias, acidentes vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos,
pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola,
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias,
doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, virose.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de
contato, onicomicoses, infecções bacterianas.  Imunológica:  doença do soro, edema
angioneurótico, urticária, anafiloxia.  Ginecológicas: doença inflamatória pélvica,
câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrentes no ciclo gravídico.

Médico - Plantonista Horista I Adulto / Pediátrico - Descrição do Cargo
Fazer pronto atendimento, triagem e diagnóstico para encaminhamento; atender
urgência e emergência clínica e cirúrgica; fazer pequenos procedimentos cirúrgicos
(suturas, drenagem de abscesso, etc.).

Médico - Plantonista Horista I Adulto - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Noções
básicas de urgência / emergência na prática médica. Reanimação

cardiorrespiratória-cerebral. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio.
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão.
Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências
urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia
digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa
gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano.
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado
epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque.
Traumatismo cranioencefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico.
Embolia pulmonar. Emergências psiquiátricas.

Médico - Plantonista Horista I Pediátrico  - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Noções
básicas de urgência / emergência em pediatria. Infecções de vias aéreas superiores.
Pneumopatias agudas. Insuficiência respiratória aguda. Diarréia aguda e
desidratação. Reidratação oral e parenteral. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico
e ácido-básico. Profilaxia anti-rábica e antitetânica. Acidentes por animais
peçonhentos. Intoxicações agudas. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Doenças
exantemáticas na Infância. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites
virais e bacterianas. Estado de mal convulsivo. Insuficiência cardíaca congestiva.
Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Cetoacidose diabética. Abdômen
agudo na infância. Infecções bacterianas de pele e tecido celular subcutâneo.
Traumatismo cranioencefálico.

Médico I - Ginecologista -- Obstetra  - Descrição do Cargo
Desenvolver ações de saúde da mulher, individuais e coletivas que atendam as
necessidades da mulher, da adolescência até a velhice; prestar atendimento médico a
todas as afecções ginecológicas e obstétricas; realizar procedimentos específicos
relativos às ações específicas como: colposcopia, cauterização de colo uterino,
biopsia, colocação de DIU, etc; realizar ações de anticoncepção, concepção,
prevenção e assistência a DST/HIV/AIDS, pré-natal, puerpério e amamentação.
outras doenças que afetam a área genital; atender à mulher no ciclo gravídico -
puerperal, prestando a assistência médica específica e ações de atenção à saúde com
equipe/interdisciplinar.

Médico I -- Ginecologista-Obstetra - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Atenção
integral à saúde da mulher e o Sistema Único de Saúde. Diretrizes do programa de
atenção integral à saúde da mulher. Organização do serviço de assistência ao
pré-natal de alto e baixo risco. Controle de Ca de colo do útero e mama - citologia
oncótica. Seguimento dos casos. Colposcopia. Assistência ginecológica. Consulta
ginecológica. DST/AIDS. Leucorréias. Exames laboratoriais específicos. Concepção
e contracepção. Assistência ao climatério e a velhice. Educação em saúde - área da
mulher.

Médico I - Infectologista - Descrição do Cargo
O Médico Infectologista deve estar preparado para abordagem geral do paciente,
buscando oferecer: acolhimento/ aconselhamento específico; investigação
diagnóstico clínica, laboratorial e por outros meios; proposta terapêutica e proposta
profilática e preventiva.

Médico I - Infectologista - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Doenças
transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão,
mecanismos de defesa antiinfecciosa, patogênese e patologia, quadro clínico e
terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e
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específicos, epidemiologia e vigilância epidemiológica, profilaxia. Quadros
infecciosos específicos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos,
protozoários e helmintos, ectoparasitoses. Infecção hospitalar. Imunização ativa e
passiva. Acidentes causados por animais peçonhentos. Destaques a: doenças
transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente transmissíveis (DST) HIV/AIDS -
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tuberculose, cólera, dengue, meningites,
doenças exantemáticas, antimicrobianos.

Médico I - Pediatra - Descrição do Cargo
Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando - as
e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, a fim de avaliar, preservar ou
recuperar sua saúde.

Médico I - Pediatra - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Condições
de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança na rede básica de
saúde. Alimentação da criança. O recém-nascido normal e patológico. Programa de
imunização do estado de São Paulo. Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição
protéico-calórica. Anemias na infância. Diarréia aguda e crônica na criança.
Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças no trato
geniturinário na criança. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. Doenças
infectocontagiosas mais freqüentes na criança (no estado de São Paulo). Parasitoses
intestinais. Dermatoses mais freqüentes na criança. Convulsões na criança.
Principais problemas ortopédicos na criança. Diagnóstico diferencial e
procedimentos frente aos sinais e sintomas mais freqüentes na criança. Patologias
cirúrgicas mais freqüentes na criança.

Médico I - Psiquiatra -- Rede  - Descrição do Cargo
Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde mental,
intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ ou grupais
dentro de uma equipe multidisciplinar nos níveis preventivo, curativo, de
reabilitação de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e
conforme o grau de complexidade do equipamento em que se inserem.

Médico I - Psiquiatra - Rede - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes
Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos
mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas;
esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor
(afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes;
síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos;
transtornos de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental;
transtornos do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de
comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência;
transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais /
Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Organização da atenção em saúde
mental.

Médico I - Radiologista  - Descrição do Cargo
Atender aos pacientes conforme sua especialização: participar do planejamento,
execução e avaliação de programas de Saúde Pública; executar tarefas correlatas.

Médico I - Radiologista - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde e NOB 1996. Lei Orgânica Municipal. Seção Saúde. Radiologia
do toráx, pulmões, diafragma, pleura, caixa torácica, mediatismo e coração.
Radiologia do abdômen sem meio de contraste. Radiologia de pelves, aparelho
genital, urorradiologia e supra renal. Radiologia da vesícula biliar. Radiologia do
orofaringe, laringofaringe, esôfago, estômago, duodeno, intestinos delgado e grosso
e pâncreas. Radiologia da cabeça e pescoço: crânio, face, encéfalo. Radiologia do
sistema ósseo nas doenças hematogênicas. Radiologia pediátrica: toráx, abdômen -
massas abdominais, tubo digestivo, pelves, aparelho genital e urinário, sistema
ósseo, articulações, cabeça e pescoço. Fundamentos de física e radioproteção.
Ultra-sonografia do abdômen superior: fígado, vesícula biliar, vias biliares intra e
extra-hepática, pâncreas, baço, rins, supra-renais e demais estruturas retroperitonais.
Ultra-sonografia obstétrica: anatomia normal do feto, gravidez do 1º trimestre, idade
gestacional, placenta, aborto, retardo do crescimento intra-uterino, anomalias fetais.
Ultra-sonografia ginecológica: anatomia da cavidade pelviana, útero: ovários, massa
pélvica, endometriose, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica. Tomografia
computadorizada de cérebro (Anatomia, Anomalias Congênitas, Trauma dos SNC,
Neoplasias Intracranianas, Processos Infecciosos do Encéfalo, Doença Vascular
Cerebral, Hidrocefalia, Atrofia, Leuconencefalopatias e Doenças Desmielinizantes),
Cabeça e Pescoço (Trauma Maxilofacial, Órbita, Osso Temporal, Cavidade
Sinonasal, ATM, Adenopatias Cervicais e Massas do Pescoço, Laringe), Coluna
Vertebral (Anatomia, Trauma Vertebral, Doenças Degenerativas, Neoplasias), Tórax
(Doença Parenquimatosa não Neoplásica, Neoplasias, Doença Mediastinal, Pleura e
Parede Torácica, CT Cardíaco), Abdome (Trato Gastrointestinal, Anatomia
Hepática, Massas Hepáticas Difusas, Vesícula e Trato Biliar, Pâncreas, Baço,
Glândulas Adrenais, Rins, Retroperitôneo, Peritôneo e Mesentério), Pelve, Ssitema
Músculoesquelético (Doença Tumoral, Pé, Quadril, Joelho, Ombro).

Médico I - Saúde de Família (Projeto PAIDÉIA)  - Descrição do Cargo
Atuar como médico da família, em equipe de saúde da família, atendendo uma
população adscrita, proporcionando atenção básica nas áreas de clínica médica,
pediatria e ginecologia-obstetrícia. 

Médico I- Saúde de Família (Projeto PAIDÉIA) - Programa de Prova
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Conceitos
fundamentais nas áreas de atenção ao adulto, a criança e a mulher (diagnóstico e
tratamento das patologias mais prevalentes). Doenças de Notificação Compulsória
(prevenção, diagnóstico e tratamento). Ações de vigilância epidemiológica e
imunização. Diretrizes dos programas de atendimento integral ao adulto, criança e
mulher. Noções básicas de saúde ocupacional. Noções básicas de urgência/
emergência na prática médica.

Médico - Saúde Ocupacional   - Descrição do Cargo
Diagnosticar e prestar assistência diretamente ao indivíduo portador de agravos
decorrentes do trabalho; avaliar ambientes de trabalho objetivando análise de mapa
de risco para doenças e acidentes do trabalho, buscando intervir no processo
saúde-doença.

Médico - Saúde Ocupacional - Programa de Prova
SUS -- princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Doenças
profissionais e do trabalho. Quadro clínico, diagnóstico e tratamento das patologias
abaixo: Lesões por esforços repetitivos -- LER, Perda auditiva induzida por ruído --
PAIR. Dermatoses ocupacionais. Intoxicação por chumbo. Intoxicação por mercúrio
orgânico e inorgânico. Efeitos da exposição a solventes orgânicos: benzeno, tolueno
e hexano. Pneumoconioses: silicose, abestose, alumínios e antracose. Asma
ocupacional. Intoxicações por agrotóxicos: organofosforados, carmatos, piretróides,
organoclorados, etileno-bis-ditiocarbamatos e dipiridilos. Intoxicação por gases
tóxicos: CO2, NO, SO, O3. Higiene do trabalho -- identificação, avaliação
(quantitativa e qualitativa), medidas de redução, medidas de eliminação e medidas
de proteção coletiva e individual dos fatores de risco. Riscos físicos: ruído, calor,
gases tóxicos, poeiras, irradiações ionizantes e não ionizantes. Riscos químicos:
produtos alergênicos, irritantes, carcinogênicos (principalmente cromo, chumbo,
mercúrio, manganês, solventes orgânicos, agrotóxicos, cimento e
toluenodiisocianato). Riscos ergonômicos: posturas, ritmos, trabalho em turnos,
trabalho monótono e repetitivo, sobrecargas físicas e psíquicas. Riscos biológicos:
bactérias, fungos, animais peçonhentos. Legislação: Constituição Federal: conteúdo
referente à saúde do trabalhador nos artigos que dispõe sobre o Sistema de Saúde
(SUS). Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8080 de 19/09/90) Art. 6º, com destaque
ao § 3º. Lei Orgânica da Previdência Social: Artigos referentes aos acidentes de
trabalho e doenças profissionais. Lei Estadual 9505 de 11/03/97, que disciplina as
ações de saúde do trabalhador no Estado de São Paulo: Todo o conteúdo da Lei. Lei
Federal nº 6514 de 22/12/77 e Portaria 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho:
NR-4, NR-7, NR-9, NR-17 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho).
Vigilância em Saúde: Mapas de riscos em ambientes de trabalho. Método de
‘‘Árvore de Causas’’ para investigação de acidentes de trabalho. Conceito
epidemiológico de ‘‘enventos sentinela’’. Conceitos epidemiológicos de incidência,
prevalência, risco relativo e risco atribuível. Análise crítica dos dados de acidentes
de trabalho no Brasil. Procedimentos necessários para notificação de acidentes e
doenças do trabalho.

Médico I - Ultrassonografista - Descrição do Cargo
Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo a
ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes
etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de
promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde.

Médico I - Ultrassonografista - Programa de Prova
A natureza do ultra-som. princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de
ultra-sonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultra-sonográfica do
saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Anatomia da idade
gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento
intra-uterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros
anexos do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. Doenças
pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos.
Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia.
Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo
ultra-sonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero
normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico.
Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira
metade da gestação. Medicina interna. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho,
órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior
(fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo.  Estudo ultra-sonográfico da
cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas,
próstata e vesículas seminais.

Médico I - Neurologista - Descrição do Cargo
Atender aos pacientes conforme sua especialização: participar do planejamento,
execução e avaliação de programas de Saúde Pública; executar tarefas correlatas.

Médico I - Neurologista - Programa de Prova
SUS - principios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde e NOB 1996. Lei Orgânica Municipal - Seção Saúde.
Neuroanatomia, fsiopatologia do sistema nervoso. Semiologia Neurológica.
Neuropatologia básica, cefaléias, demências e distúrbios da atividade nervosa
superior. Disgenesias do sistema nervoso, distúrbios do estado de consciência e
distúrbios do movimento. Distúrbios do sono. Doenças vasculares do sistema
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nervoso. Doenças dos músculos e placa degenerativa, doenças do sistema nervoso
periférico. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Indicações e interpretações de:
eletroencefalograma, líquido cefalorraqueano, neuroimagem, potências evocados.
Manifestações neurológicas e das doenças sistêmicas. Neurologia do trauma.
Tumores do sistema nervoso, urgência em neurologia.
Físico em Medicina I - Descrição do Cargo
Efetua cálculos, planejamentos e dosimetria dos pacientes e dos aparelhos da
radioterapia; executa tarefas correlatas.

Físico em Medicina I - Programa de Prova
A estrutura da matéria e radiação. Produção e propriedades dos raios X.
Fundamentos da física nuclear. Máquinas de teleterapia com alta energia e baixa
energia. A absorçao da radiação. As medidas e unidades ligadas à radiação. A
qualidade dos raios X. (HVL, radiação espalhada,...). Interação de rádios X e gama
com diferentes meios. A combinação de campos de radiação para uso clínico em
Radioncologia. Radioterapia rotacional e em 3 dimensões. Absorção de energia em
Matéria Biológica (músculo, ossos, pulmões,...). O uso clínico de radio isótopos. O
uso clínico de braquiterapia com baixa e alta taxa de dose. Proteção radiológica.
Radiobiologia.

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE AMBIENTAL

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Protocolo: 55.383/01
Interessado:- Adriana Ferreira da Silva
Assunto:- Isenção de taxa e cobrança de multa 
Deferido.

Deferido o pedido de isenção de taxa, com base no boletim de ocorrência policial nº
2099. 
Publique-se.

SALMA REGINA RODRIGUES BALISTA

Coordenadora

COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE ADITAMENTOS

Termo de Aditamento     1.545/01
Contratante:     Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada:     GPP Planejamento e Pesquisa Ltda
Objeto:     Prorrogação do prazo da Carta Contrato de prestação de serviços de apoio
ao Cadastro de Interessados em Moradia.
Data da Assinatura:     20/08/2001
Prazo:     04 dias
Valor:     R$ 1,00 por cadastro
Protocolado     2.863/01
Licitação:     Dispensa de Licitação com base no Inciso II e Parágrafo Único do
Artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Termo de Aditamento     1.546/01
Contratante:     Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada:     Síntese Consultoria e Informática Ltda
Objeto:     Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços de cessão de
licença de uso e manutenção de sistema de administração de créditos imobiliários.
Data da Assinatura:     27/08/2001
Prazo:     08 meses
Protocolado     178/01
Licitação:     Concorrência Pública 001/96

Campinas, 03 de setembro de 2001

MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

COMUNICADO

Em atendimento ao artigo 16, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
comunicamos que a relação de todas as compras realizadas pela EMDEC S/A até
31/08/2001, através do Departamento de Compras - Diretoria Administrativa, com a
devida identificação do material comprado e/ou serviço contratado, seu respectivo
preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e o valor total, encontra-se à
disposição de qualquer interessado, no quadro de avisos da EMDEC S/A, sito à Av.
Anchieta nº 200, Palácio dos Jequitibás, 15º andar.

Campinas, 05 de setembro de 2001

JOSÉ WALTER R. PONTES

Diretor Presidente Substituto - EMDEC S/A

REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

CRC nº 024/01 - Indutil Indústria de Tintas Ltda. - Prot. 472/01

KÁTIA STEFANI OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitações - EMDEC S/A

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

HABILITAÇÃO

-Convite: 2001/58 - Serviços  de  assessoria  em geoprocessamento. Cooperdata
Processamento de Dados Comércio e Representações Ltda, CSM Central de
Software Municipal Ltda,  Nexus Geoengenharia e Comércio Ltda, Task Comércio e
Equipamentos de Informática e Serviços Ltda, Tecgraf- Tecnologia em Computação
Gráfica Ltda.
-Convite: 2001/59 - Adaptador, redução, tubo, curva, tê e válvula em fºfº dúctil.
Angolini & Angolini Ltda, Cardinal Tubos e Conexões Ltda, Comercial Dias Tubos
e Conexões Ltda, Conexo Indústria  e Comércio Ltda, Difaso Comercial Ltda,
Prohisa Comercial Ltda, Saint- Gobain Canalização S/A.
Convite: 2001/60 - Reagentes e vidrarias para laboratório. Allkimia Comércio de
Materiais para Laboratórios Ltda, Centro Químico Campinas Importadora Ltda,
Furlab Artigos para Laboratório e Hospitalar Ltda,  Hexis Científica Ltda, Labcenter
Materiais para Laboratórios e Hospitais Ltda. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

-Convite 2001/46 - Ferro cantoneira, chato, trefilado em aço carbono. Classificadas
1º lugar: Vanguarda Comercial Hidro Elétrica Ltda, itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 14,
15, 16 e 27, valor total R$ 3.616,86; Comercial Lune Ltda, itens 04, 06, 07, 10, 11,
12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26,  valor total R$ 5.536,80; Fênix Metais Não
Ferrosos Ltda, itens 17, 19 e 28, valor total R$ 568,00.
-Convite: 2001/55 - Adaptadores de poliéster. Desclassificada: Caldefider Indústria
e Comércio Ltda, com base no artigo 48, Inciso II da Lei 8.666/93 com suas
alterações, ou seja, sua proposta, nos itens de 01 a 09, encontra-se acima do estimado
pela Sanasa.
-Convite: 2001/56 - Guindaste hidráulico. Desclassificada: Mághina Comercial
Ltda, com base no artigo 48, inciso II da Lei n.8.666/93 com suas alterações, ou
seja, sua proposta encontra-se acima do estimado pela Sanasa. 

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente Comissão Julgamento

RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

-Contrato 2000/3136-00-0; TP 38/2000 - Adit. 01 - Contratada: Carmense
Comercial Ltda; Cláusula 1ª - Objeto: Acrescido ao fornecimento de 150 pç;
Cláusula 4a -- Valor: Valor Total atribuído R$ 2.700,00.
-Contrato 2000/3140-00-0; TP 38/2000 -- ADIT. 01 - Contratada: Fundição Álea
Ltda.; Cláusula 2ª - Vigência: Prorrogada mais até 7 meses a contar do vencto.

RESUMO DE CONTRATO

-Nº 2001/3317-00-0 - Contratada: CAUÊ VIAGENS E TURISMO LTDA. -
Modalidade: CV. 2001/40 - Objeto: Serviços de Forn. de Passagens Aéreas ou
Terrestres, Hospedagen no Âmbito Nacional e Internaciona. - Valor: R$ 35.000,00
-Vigência: de 12 meses.

Diretoria Adm. Fin. e de  Rel. c/  Investidores
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