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Fundo Social e Espaço da Melhor Idade fazem os preparativos para as festividades do Natal Encantado
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Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

1ª Secretária: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (SDD)
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Selma Aparecida Freitas de Moraes (SDD)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)
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CEP: 18.213-540 - Tel. 15 3275.7600

Uma carreta da Via Rápida Emprego está instalada à Praça Gaspar Ricardo em frente à sede (Antiga 
Fepasa) do Fundo Social de Solidariedade onde será ministrado o curso de Confecção Industrial. O curso é 
gratuito e capacita o profi ssional para preparar e operar máquinas de costuras, amostras de peças de vestuário 
e montagem em série. O aluno ainda aprende a organizar o local de trabalho entre outras atividades relacio-
nadas à área. O Via Rápida oferece cursos gratuitos e também uma bolsa auxílio durante o curso para pessoas 
que, no momento, estão sem emprego, além de ajuda para o transporte, alimentação e material de estudo, tudo 
de forma gratuita.
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O DESASSOREAMENTO É O INÍCIO DO PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DA MARGINAL DOS CAVALOS QUE PREVÊ OBRAS NOS 5KM

A Prefeitura, através da Secretaria de 
Obras, começou o processo de desas-
soreamento do Ribeirão dos Cavalos. 
Uma máquina já trabalha desde a se-
mana passada e nos próximos meses 
fará todo o trabalho necessário para a 
limpeza do Ribeirão.
Esse desassoreamento é o início do 
processo de reconstrução da Margi-
nal dos Cavalos cujas obras preveem 
a recuperação de 5km da via.
A Prefeitura salienta que o atual es-
tado da Marginal vem de vários anos 
de abandono; mesmo assim a admi-
nistração atual vem fazendo reparos 
nos pontos mais críticos e deteriora-
dos da via.

Com utilização da máquina, sedmentos são removidos do leito, aumentando sua profundidade

CESIM PROMOVE MUTIRÃO DA CIDADANIA
Secretaria de Promoção Social

O CESIM - Centro Social Irmã Ma-
dalena e AFRI – Associação das Famí-
lias Rotarianas de Itapetininga, promo-
ve no próximo dia 30 de novembro, das 
8h às 14h, o 1º  Mutirão da Cidadania.

Objetivo - Com parcerias com-
prometidas, aproximar à informação 
a formação na comunidade do Bairro 
Taboãozinho, nas áreas de saúde física, 
odontológica e jurídica, priorizando a 
forma preventiva.

Programação - Professora Andreia 
Aparecida Stleide: Alongamentos 

Hora da Beleza: Salão Corte e 
Styllos: 

Palestras - Psicólogo Alexandre Le-

A IDEIA É REUNIR DIVERSOS SEGMENTOS DA NOSSA SOCIEDADE 
PARA OFERECER A POPULAÇÃO QUALIDADE DE VIDA

me – Convivência Familiar
Dentista: Dra. Ana Paula Magalhães 

– Higiene e  Saúde Bucal
Advogada: Dra. Patrícia Oliveira 

Wey Rossetini – Lei Maria da Penha
Médica: Dra. Anice Maria V. C. 

Martins – Saúde da Mulher
Enfermeira Ana Paula Rocha Albino 

– Piolho e escabiose
Bazar benefi cente - BOMBEIROS: 

Acidentes domésticos
UNIMED – Aferição de Pressão Ar-

terial
Vigilância Epidemiológica – Testes 

rápidos  de HIV – Sífi lis – Hepatite. Pa-
lestra sobre Dengue e DST´s
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AS PARTIDAS SERÃO DISPUTADAS NOS PRÓXIMOS DOIS DOMINGOS COM PARTIDAS DE IDA E DE VOLTA. QUEM PERDER ESTÁ ELIMINADO

Com quatro jo-
gos, tem início neste 
domingo, a fase das 
quartas de final do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol Adul-
to, organizado pela 
Secretaria de Esporte 
e Lazer da Prefeitu-
ra de Itapetininga. O 
sistema de disputa é 
eliminatório.

  
  

 

 

PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA 

____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________ 

Secretaria de Esporte e Lazer 
 

 

TABELA DE JOGOS  - 2ª FASE/ (4ª DE FINAIS) 
 

DIA 23/11/2012 – DOMINGO 
 

LOCAL: Clube dos Veteranos 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 2ª Div Q.F. Aparecida “A”  X  Vila Sônia “A” 
17:00h 1ª Div Q.F. Horto FC  X  Deraquinho 
 
 

LOCAL: AAI 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 2ª Div Q.F. M.A. Sat  X  Santiago F.C. 
17:00h 1ª Div Q.F. A.A.I.  X  Colorado F.C. 
 
 

DIA 30/11/2012 – DOMINGO 
 
 

LOCAL: Clube dos Veteranos 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 2ª Div Q.F. Bem amigos  X  Morro do Galo 
17:00h 1ª Div Q.F. Clube dos Veteranos  X  Grêmio Moura 

 
 

LOCAL: AAI 
Hora Divisão Fase Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 1ª Div. Q.F. Nova Itapetininga  X  Conexão do Morro 
17:00h 2ª Div. Q.F. A.A.I. “B”  X  Monçôes Turismo 

 
 

Informações (15) 3271-7926 

BOM JOGOS A TODOS !!! 

 

CHAVEAMENTO DA SEGUNDA FASE
2ª DIVISÃO

APARECIDA"A"

1

VILA SÔNIA"A"
5

M.A SAT

2

SANTIAGO F.C.
8

A.A.I."B"

3

MONÇÕES TURISMO
6

MORRO DO GALO

4

BEM AMIGOS
O sistema de disputa é eliminatório

ITAPETININGA EMBARCA PARA OS JOGOS ABERTOS DE BAURU
Secretaria de Esporte e Lazer

Na tarde da última terça-feira, 
dia 18, a equipe de Itapetininga 
embarcou para as disputas dos Jo-
gos Abertos do Interior, realizado 
até o próximo dia 29, em Bauru. 

Na oportunidade, a equipes de 
Malha e Atletismo PCD rumaram 
em ônibus especial com destino 
ao alojamento na Escola Estadu-
al Moraes Pacheco, localizada no 
bairro Bela Vista. As demais mo-
dalidades seguirão em dias e horá-
rios alternados. 

Itapetininga conta com uma de-
legação de 25 pessoas entre atletas, 
dirigentes e equipe de apoio.

Medalhas de ouro e prata no 
Atletismo; Malha empatou na 
estreia

No primeiro dia de disputas dos 
Jogos Abertos do Interior em Bau-

A EQUIPE PARTICIPA DA COMPETIÇÃO COM UMA DELEGAÇÃO DE VINTE E CINCO PESSOAS ENTRE ATLETAS, DIRIGENTES E APOIO

ru, Itapetininga conquistou  meda-
lhas de ouro e prata no atletismo. 
Na prova dos 400 metros rasos 
feminino PCD, Iara Pereira Rocha 
subiu ao pódio no 1ºlugar da Clas-
se T20 com o tempo de 1:13:26 e 
Jéssica Giacomelli no 2ºlugar da 
Classe T54 com 1:39:04. Já na 
provas dos 100 metros rasos fe-
minino PCD, a prata foi para Iara 
P. Rocha, Classe T20, com 14:9,e 
também para Jéssica Giacomelli, 
Classe T54. 

Com esses resultados, Itape-
tininga ocupa a sexta colocação 
com 30 pontos-empatada com 
São Vicente- na classifi cação par-
cial da categoria na 2a.Divisão. A 
equipe de Malha jogou sua pri-
meira partida e empatou contra a 
forte equipe de Barretos por 52 a 
52. Atletas de Itapetininga representaram brilhantemente o município no Jogos Abertos
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NUMA TARDE DO MÊS DE OUTUBRO, OS PAIS ESTIVERAM NA ESCOLA E AJUDARAM OS ALUNOS A CONFECCIONAR AS PIPAS

Na última semana, os 50 alunos 
do Jardim e do Mini Maternal da 
EMEI Isolina de Freitas encerram 
os projetos do Folclore e Pipa Sem 
Cerol. Com a presença dos pais, 
alunos, professores e funcionários, 
o evento encerrou com chave de ou-
ro as duas atividades desenvolvidas 
pelos alunos.

Durante o segundo semestre, os 
alunos pesquisaram sobre a origem 
da pipa, curiosidades dos tipos de 
pipa, os diferentes nomes em diver-
sas regiões do país, entre outros te-
mas ligados ao assunto.

Numa tarde do mês de outubro, 
os pais estiveram na escola e aju-
daram a confeccionar as pipas. Um 
momento lúdico, quando os pais pu-
deram participar do aprendizado dos 
filhos.

Atividades visam valorizar a cultura popular

EMEI ZILÁ DE FREITAS REALIZA FESTIVAL DO LIVRO
Secretaria de Educação

Na última semana, a EMEI Zilá de Freitas 
Marão, no Jardim Mesquita, realizou o Festi-
val do Livro. A atividade contou com a pre-
sença dos 187 alunos, professores, auxiliares 
de educação e com a visita dos pais, durante 
todo o dia.

A programação teve início pela manhã, 
com a Hora da História, com Milene França; 
em seguida, bate papo com as escritoras Ma-
ria Menk e Luciana Camargo. O evento con-
tou ainda com uma sessão Livro Narrado ‘A 
Velinha Maluquete’, de Ana Maria Machado.

O EVENTO CONTOU COM UM ESPAÇO LÚDICO E CHEIO DE MISTÉRIO, QUE AGRADOU DESDE OS MAIS PEQUENINOS ATÉ OS ALUNOS MAIORES 

Criando um clima de magia com a leitura, 
foi instalada uma Tenda de Leitura, um espaço 
lúdico e cheio de mistério, que agradou desde 
os mais pequeninos até os alunos maiores.

O músico e compositor Bob Vieira tam-
bém marcou presença e cantou, contou e en-
cantou a todos com suas músicas, rimas e brin-
cadeiras. Logo em seguida, houve encenação 
do clássico infantil Chapeuzinho Vermelho, 
com a participação da diretora e professores. 
Um dia inesquecível aos alunos, professores 
e funcionários.

Os alunos se divertiram com as atividades oferecidas

Pensando na valorização da cul-
tura popular, foi desenvolvido o 
projeto do Folclore. Durante todo o 
segundo semestre, os alunos fizeram 
colagem com os personagens, inter-
ferência, histórias, músicas, lendas, 
brincadeiras, danças de diversos lu-
gares e diferentes costumes. Tinham 
sacis, cucas, sereia, boto e uma infi-
nidade de personagens que constro-
em nossa cultura popular.

O objetivo do professor alfabeti-
zador é “alfabetizar letrando”, e pa-
ra que isso seja possível o trabalho 
com os gêneros textuais faz-se ne-
cessário; a poesia foi apenas um dos 
recursos, mas música, teatro e dan-
ça, também fazem parte do aprendi-
zado da criança, que de uma forma 
lúdica, pode-se alfabetizar na pers-
pectiva do letramento.



Página 6 22/11/2014

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COMDEMA, REA-
LIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 17/11/2014.

Presentes: Decio Hungria Lobo, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, 
representante da OAB/SP; Rafael Souza, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Roque 
Rolim Guilherme, representante da AEBRI; Cristina Barbosa, representante da APTA; José Carlos de Je-
sus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Eres Franciosi, representante da ACI; 
Eliane Girardi, representante do CRECI de Itapetininga; Waldomiro de Carvalho, representante do Instituto 
Geográfi co.
Andamentos:
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público seus atos:
Andamentos:
Convite para audiência pública sobre Meio Ambiente a ser realizada no dia 27.11.2014 às 18:30 horas na 
Câmara Municipal.
Requerimentos:
Protocolo da Rua Pedro Strasburg, 40. Indeferido;
Protocolo nº 46.372/1/2014. Indeferido;
Relação de corte Projeto Arborização Urbana:
RUA FERREIRA MENCK, 89;
RUA PADRE ALBUQUERQUE, 648;
RUA PEDRO DIAS BATISTA, FRENTE MAGISTER;
RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA, 1.383;
RUA CORONEL FERNANDO PRESTES, 808;
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS ITAPETININGANOS, 1.780;
RUA CORONEL AFONSO, 1.000;
RUA DOUTOR COUTINHO, 300;
RUA CORONEL FERNANDO PRESTES, 670;
RUA ROQUE ANTUNES DE ALMEIDA, 726.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2014
Para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de interesse 
público sem fi ns lucrativos, devidamente inscritos no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, para a prestação de serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  voltados ao desenvolvimento de atividades com crianças de 06 
a 12 anos  , retiradas do Trabalho Infantil, Egressas de Serviço de Acolhimento Institucional ou submetidas 
a outras violações de direitos , preferencialmente de famílias de Programa de Transferência de Renda ,vi-
sando o estabelecimento de Termo de Colaboração para o exercício de 2015 , atendendo  os termos da  Lei 
8.666/93 e Municipal nº 4089 de 02 de setembro de 1997.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento de 
projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br, a partir  de 19.11.2014.
As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Promoção Social, Rua : João Evangelista nº 1018,  de 
segunda a sexta feira a partir das  09:00  às 16 :00  até o dia 04.12.2014
Itapetininga, 19 de novembro de 2014 

SILVANA REGINA  BICUDO DE ALMEIDA FERREIRA       
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

 MAÚNA MARIA MOURA BASILE
PRESIDENTE DO CMDCA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2014
I –  DO OBJETIVO
   O objetivo do presente Chamamento Público é assegurar espaços de referência para o convívio grupal , 
comunitário e social e  promover as relações de afetividade , solidariedade e respeito mútuo ; possibilitar a 
ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças. Contribuir para a inserção e perma-
nência da criança  no sistema educacional ,  conforme detalhado no Item II – “Conteúdo das Propostas”.
II – CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
As propostas técnicas deverão contribuir para re-signifi car vivência de isolamento e de violação de direitos, 
bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades da criança  e na pre-
venção de risco social por meio de atividades múltiplas e variadas, divididas em sub faixas etárias, através 
de uma grade de atividades que contemplem no mínimo:
Ofi cinas que promovam a referência para o convívio grupal e o desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo;
Atividades de fortalecimento de vínculos sociais através de atividades artísticas, culturais , esporte e lazer;
Atividades lúdico educativas de cuidados com o meio ambiente e de desenvolvimento de hábitos saudáveis 
de alimentação e higiene;
Atividades de uso de computadores e internet; 
As organizações governamentais e não governamentais, nos termos do presente Chamamento, deverão assu-
mir explicitamente em suas propostas e cumprir as seguintes exigências operacionais:
Manter cadastro atualizado,  da situação dos benefi ciários atendidos e suas famílias. 
Desenvolver a vigilância integral dos direitos de seus benefi ciários, encaminhando ao CRAS, ao CREAS, ao 
Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou a outro órgão competente, qualquer suspeita fundada de violação 
de qualquer direito, especialmente das crianças  atendidas.
Estabelecer formas de relacionamento Institucional e permanente com as escolas freqüentadas pelas crian-
ças , a fi m de acompanhar o desempenho escolar.
As atividades deverão ser acompanhadas por meio de indicadores , que deverão constar explicitamente na 
proposta; incluindo necessariamente os seguintes:
Percentual de crianças de 06 a 12 anos  que  permaneceram no Programa  durante o trimestre - Meta:  100% 
Percentual de crianças encaminhados pelo CRAS e CREAS inseridos no Programa - Meta: 10% 
Percentual médio de famílias de crianças que participam das ações desenvolvida pela entidade  - Meta: 80% 
Percentual de crianças de 06 a 12 anos  que estejam inseridos no Programa Bolsa Família – Meta 90%  
Percentual de crianças que não foram encaminhadas para acolhimento institucional – Meta 100%
Provisões:
Ambiente físico: Sala (s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades específi cas para o desen-
volvimento das propostas e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, pri-
vacidade, salubridade, limpeza  em todos seus ambientes. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específi ca do serviço;
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço tais 
como: mobiliário, computadores, entre outros.
Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos, entre outros necessários ao desen-

volvimento do projeto.
ANEXO I
1. As propostas deverão ser apresentadas conforme os seguintes itens descritos:
Identifi cação do projeto ( dados da entidade : nome,  endereço, telefone, e-mail) , responsável legal da enti-
dade e o responsável técnico do projeto)
Diagnóstico da realidade do objeto das atividades da Parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas 
Objetivo geral
Objetivos específi cos
Público alvo
Atividades a ser desenvolvida
Metodologia
Metas ( descrição pormenorizada de metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas e de atividades a 
serem executadas , devendo estar claro , preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter , bem como 
quais serão os meios utilizados para tanto; 
Defi nição dos indicadores, qualitativos e quantitativos a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas. 
Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizadas na percepção do atendimento das metas, 
as formas de acompanhamento e avaliação).
Cronograma de execução (especifi car por módulos as atividades a serem desenvolvidas contendo: período 
de execução, carga horária, dias de execução, os profi ssionais envolvidos e o nome do responsável técnico)
ANEXO II - NORMAS PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS:
1. Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso  não sendo considerada válida qualquer 
proposta que seja encaminhada  em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviada pelo serviço de 
correio, ainda que a data de postagem esteja no prazo previsto neste Chamamento Público.
2. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, que deverá estar identifi cado com os seguintes 
dizeres: “Chamamento Público nº 01/2014 – PMI/SPS – CMDCA” e nome e endereço completos da sede 
da Organização Proponente.
3. Os envelopes deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues em 02 
(duas) vias:
1.  Projeto em duas vias ;
Apresentação de cópia de registro no CMDCA e CMAS e para as Organizações que estão em fase de registro 
e necessária apresentação da copia do protocolo;
Planilha de Custos
Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos á Orga-
nização Proponente, em hipótese alguma, devendo os mesmos fi car arquivados na sede da Secretaria de 
Promoção Social, até a data da sua abertura, que será realizada por membros da comissão, em reunião a ser 
realizada no dia 05.12.2014  , na qual será verifi cado se todos os documentos previstos neste Chamamento 
Público foram entregues, devendo ainda, constar em ata os nomes das organizações proponentes.
Uma via da documentação enviada pelas organizações proponentes será, após a abertura dos envelopes,  
enviada ao órgão Gestor e, futuramente, anexada ao processo administrativo, que vier a ser formado para o 
estabelecimento do co fi nanciamento ,  se for o caso, devendo ser de subsídio ao monitoramento, avaliação 
e controle social dos serviços prestados.
I – FINANCIAMENTO
1. A participação da entidade no Chamamento Público não acarretará em nenhuma hipótese obrigação da 
administração pública em  co fi nanciar o projeto da entidade , apenas a qualifi cará para o processo de análise 
pela Comissão de Análise das Propostas.
2. O fi nanciamento do projeto será parcial, e os recurso poderão  ser aplicados em : 
1. Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento de ofi ci-
nas e grupos, contratação de profi ssionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas contidas 
neste chamamento. 
2. Material didático;
3. Material para ofi cinas;
4. Gêneros alimentícios;
5. Material Pedagógico;
6. Material de limpeza e higiene;
7. Transporte e combustível necessário ao desenvolvimento de atividades, desde que comprove que o veícu-
lo seja de patrimônio da entidade, sendo ainda excluídas as despesas com deslocamento dos trabalhadores 
entre residência e local de trabalho;
8. Subsídios para transporte dos benefi ciários e familiares  para participarem  nas atividades, quando for o 
caso ;
9. As despesas com água, luz, telefone, poderão ser aplicadas desde que sejam no endereço do local de de-
senvolvimento das atividades,  cujo  o valor não ultrapasse 15%  do valor total da parceria e que:
I- Sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
II- tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria, vinculados a Se-
cretaria de Promoção Social do Município de Itapetininga; 
II – COMISSÃO DE ANÁLISE
1. Para análise das propostas, a  Secretaria de Promoção Social e o CMDCA constituirão uma “Comissão 
de Análise” das propostas relativas ao Chamamento Público 01/2014, que terá como competência a emissão 
de parecer técnico.
2. A comissão será composta por 4 (quatro) membros sendo 2 (dois) deles escolhidos entre os representantes 
da sociedade civil no CMDCA, e outros 2 (dois) indicados pela Secretaria Municipal de Promoção Social 
3. Não poderão compor a comissão pessoas que tenham vínculo institucional com qualquer das organizações 
proponentes, ou vínculo de natureza familiar com qualquer de seus dirigentes.
4. Os trabalhos da comissão terão inicio a partir da reunião de abertura de envelopes e estarão encerrados 
com a emissão do parecer técnico.
5. A comissão apresentará seus pareceres ao CMDCA até 08.12.14, que convocará reunião  que terá como 
pauta a discussão e deliberação sobre o parecer técnico, devendo aprovar recomendação ao Órgão Gestor 
para o estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira, sendo a decisão do plenário na 
referida reunião irrecorrível.
III – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. A análise das propostas relativas ao Chamamento Público terá como competência a emissão de parecer 
técnico baseado na Análise da documentação encaminhada pelas organizações proponentes nos termos pre-
vistos nos itens a seguir:
A – Estar em consonância com a legislação relacionada à LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
LOAS E AO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS.
B- Ter no mínimo 3 (três) anos de experiência , com cadastro ativo , comprovados por meio de documen-
tação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil , com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ  
C- Comprovar Capacidade Técnica e Operacional  para o desenvolvimento das atividades previstas  e o 
cumprimento das metas estabelecidas, através do Atestado de Capacidade Técnica  - Modelo em Anexo . 
D- Comprovar a inscrição nos Conselhos CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social ;
E- É vedada a terceirização da atividade fi m dos serviços conveniados;
F- Comprovar  as  Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Serviços.
Qualifi cação Técnica do Projeto:
1. O parecer técnico observará se a proposta foi baseada nos itens deste Chamamento Público, 
2. Se a proposta apresenta um quadro de recursos humanos viáveis para o desenvolvimento das ações; 
3. Se a proposta apresenta os indicadores operacionais e de resultados do projeto.
VIABILIDADE FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO
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1. Se a proposta apresenta ampla coerência entre a previsão de custeio com o conteúdo dos serviços a serem 
prestados;
2. Se a proposta não está em consonância com o princípio da economicidade necessitando de consideráveis 
ajustes fi nanceiros ou da captação de recursos junto a outras fontes de fi nanciamento ainda não garantida, 
inviabilizando sua imediata implementação.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria 
de Promoção Social divulgará os nomes dos aprovados , por meio de publicação de ato específi co na Im-
prensa Ofi cial e no Site do Município até 10.12.14.
Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por 
escrito até o dia  12.12.2014, onde a Secretaria de Promoção Social junto ao Conselho específi co  poderá 
reconsiderá-lo ou encaminha-lo em ultima instância ao Gestor Municipal ;
O recurso limitar-se-á a questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho  apresentado 
no ato da inscrição , não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
Não serão aceitos documentos e recursos por via postal , fax ou correio eletrônico , nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital ;
Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios.
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos  o resultado fi nal do processo 
de seleção de projetos será divulgado na imprensa ofi cial do município e no site da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.
A eventual celebração do co fi nanciamento dar-se-á com as organizações sociais selecionadas e até o limite 
de recursos fi nanceiros disponíveis pelo órgão concedente.
O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Secretaria de Promoção Social  realizará o acompanhamento, a fi scalização e a supervisão da execução 
dos projetos co fi nanciados por meio de avaliações periódicas, visitas , comunicações escritas e outras 
atividades correlatas , sendo ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a docu-
mentação da entidade.
DA REVOGAÇÃO DO EDITAL
O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou da 
Administração, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e sufi cientes 
para justifi car sua revogação.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação do co fi nanciamento de cooperação técnica e fi nanceira dependerá de disponibilidade orçamen-
tária e fi nanceira do órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente.
1.O órgão gestor poderá, considerando a disponibilidade orçamentária e fi nanceira, e o conteúdo técnico 
das propostas, solicitar às organizações proponentes as adequações recomendadas pela Comissão ou quais-
quer outras que julgar necessárias ao estabelecimento de Termo de Colaboração ,  de cooperação técnica e 
fi nanceira.
2.As receitas, despesas e quadro de pessoal a serem apresentados, deverão corresponder especifi camente aos 
montantes necessários exclusivamente ao desenvolvimento das ações previstas neste Chamamento Público, 
bem como sendo de responsabilidade da Entidade o pagamento de encargos de seus contratados.
3.As eventuais despesas necessárias à aquisição de bens patrimoniais (edifi cação, veículo, mobiliário, equi-
pamentos de informática e outros) não poderão ser imputadas na planilha de custos,  deste Chamamento 
Público.
4.Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação do 
processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a mesma deverá ser manifesta em documento 
assinado pelo responsável pela organização proponente, que deverá ser encaminhado ao CMDCA e ao órgão 
gestor.
5. Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo órgão gestor que deverá, respei-
tada a legislação vigente, consultar o CMDCA.
6. A inexatidão de afi rmativas, declarações falsas ou irregulares em     quaisquer documentos, ainda que 
verifi cada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de seleção anulando-se a 
participação , bem como todos os atos dela decorrentes , sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
7. A entidade se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou palestras , cursos proferidos pela 
Secretaria de Promoção Social  , cujo propósito seja a qualifi cação profi ssional e a busca pela excelência 
no serviço prestado.
8. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados divulgados na 
Imprensa Ofi cial e no Site do Município de Itapetininga.
9. O resultado fi nal do processo de Chamamento Público será dia 16.12.14

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Eu, NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE, CPF Nº XXXX, ATESTO, para fi ns de 
formalização de Convênio com Secretaria de Promoção Social , que o(a) NOME DA ENTIDADE PROPO-
NENTE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXX, situado(a) à ENDEREÇO COMPLETO com CEP, apresenta 
capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto conforme especifi cado no Proje-
to Técnico, apresentado para o Chamamento Público ........./2014, considerando as experiências adquiridas 
na execução de projeto(s)/ação(es) na  área de Assistência Social.
 A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os) 
nos últimos três anos, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando 
a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsa-
bilidade da entidade com as obrigações assumidas, confi rmando assim a capacidade técnica, física e opera-
cional para a execução do que foi proposto.
Município, xxx de xxxxx de 2014

...........................................................................................
NOME DO DIRIGENTE DA PROPONENTE
CARGO
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ANEXO 
Identifi cação da Entidade
 Histórico
Objetivos Institucionais
Estrutura Organizacional
Corpo Técnico
Atributos Específi cos
Experiência em Convênios
Qualifi cações e Expertises
Normativos e Regulamentos de Compras e Serviços
Comunicação (sites e publicações)
Projetos Realizados nos Últimos Três Anos
Ano de 2013
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.

Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2012
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2011
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROJETOS APROVADOS
Relação de Documentos para celebração do co fi nanciamento  Secretaria Municipal de Promoção Social: 
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL ,REGISTRADO EM CARTÓRIO 
CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA E POSSE DA ATUAL DIRETORIA
CNPJ ATUALIZADO
CÓPIA DO CPF E RG DO REPRESENTANTE LEGAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA ESTADUAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA-FGTS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- HABILITAÇÃO DO CONTADOR 
DA ENTIDADE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE ( se tiver) 
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDCA E CMAS- CONSELHO DA CRIANÇA E CON-
SELHO DE ASSISTÊNCIA 
COMPROVANTE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SÃO MEMBROS DA DIRETORIA OS CONTRATADOS COM RECURSOS 
GOVERNAMENTAIS , QUE NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS , AGENTES POLÍTI-
COS , OU SEUS CÔNJUGES , COMPANHEIROS EM LINHA RETA OU PARENTES ATÉ 3º GRAU OU 
POR ADOÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL;
DECLARAÇÃO AFIRMANDO O COMPROMISSO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, PLANEJAMEN-
TOS E CAPACITAÇÕES .
PROVA DA EXISTÊNCIA DE VINCULO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ( CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE).
DECLARAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2014
Para apresentação de propostas técnicas de Organizações governamentais e não governamentais de interesse 
público sem fi ns lucrativos, devidamente inscrita no CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, para 
a prestação de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade  , voltados ao atendimento da 
Pessoa com Defi ciência, em situação de vulnerabilidade social, para análise e emissão de parecer técnico , 
visando o estabelecimento de Termo de Colaboração para o exercício de 2015,  atendendo  os termos da Lei 
8.666/93  e Lei Municipal nº 4089 de 02 de setembro de 1997. 
O conteúdo completo deste Chamamento Público  para o encaminhamento de projetos estão disponível no 
endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir do dia 19/11/2014.
As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Promoção Social, Rua João Evangelista nº 1018- de 
segunda a sexta-feira a partir das  09:00 às 16:00 até o dia 04/12/2014.
Itapetininga, 19 de novembro de 2014
Silvana Regina Bicudo de Almeida Ferreira                   Ana Maria  Murosaki  Marczuk    
Secretária de Promoção Social                           Presidente do CMAS 

CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº. 02/2014
I –  DO OBJETIVO
O objetivo do presente Chamamento Público é  fortalecer o atendimento da pessoa com Defi ciência que con-
tribuam para a construção de projetos individuais e coletivos , o desenvolvimento da autonomia , inserção e 
sustentabilidade  , conforme detalhado no  Item II – “Conteúdo das Propostas”.
II – CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
As propostas técnicas deverão contemplar variadas formas de ações voltadas ao atendimento das pessoas 
com defi ciência, contribuindo para o seu protagonismo, sua autonomia, seu fortalecimento e de sua família 
através das seguintes ações específi cas:
Ofi cinas de Convívio - desenvolvimento de habilidades específi cas defi nidas como conhecimento técnico e 
competência necessária ao desempenho de atividades laborais, visando a autonomia, a independência, bem 
como a organização  da vida cotidiana;
Ofi cinas de Apoio as Famílias- desenvolver atividades com as famílias objetivando a organização do espaço 
do convívio familiar, favorecendo as atividades de vida diária e as necessidades especifi cas da pessoa com 
defi ciência ;
Desenvolver atividades lúdicas, culturais, esportivas e de inclusão digital;
Apoiar o acesso da Pessoa com Defi ciência ao Mercado de Trabalho, quando for o caso ;
Promover experiências de ampliação da capacidade protetiva  e de superação de fragilidade e riscos na 
tarefa de cuidar.
Apoiar na obtenção, quando for  o caso, do Benefício de Prestação Continuada –BPC;
As organizações governamentais e não governamentais  nos termos do presente chamamento deverão as-
sumir explicitamente em suas propostas e cumprir no decorrer da formalização do convênio as seguintes 
exigências operacionais:
Manter cadastro atualizado, em formato eletrônico da situação dos benefi ciários atendidos e suas famílias.
Desenvolver a vigilância integral dos direitos de seus benefi ciários, encaminhando ao CRAS, ao CREAS, ao 
Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou a outro órgão competente qualquer suspeita fundado de violação 
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de qualquer direito, das pessoas atendidas e seus familiares.
 As atividades deverão ser acompanhadas por meio de indicadores, que deverão constar explicitamente na 
proposta, incluindo necessariamente os seguintes:
Percentual de pessoas com defi ciências benefi ciárias do BPC – Meta 100%
Percentual de famílias que participam das atividades estabelecidas pela entidade – Meta 100%
Redução e prevenção de ocorrência de isolamento familiar – 100%
Percentual de 85%  de participação efetiva;
Percentual de 80% daqueles em idade escolares encaminhados para a escola;
Percentual de 100%  na melhoria de higiene pessoal;
Percentual de 85% de encaminhamento para a rede de saúde ( odontológica , médica) 
Percentual de 85% na melhoria da auto estima e postura mais assertiva
Percentual de 80% dos usuários e famílias mais esclarecidas sobre seus direitos sociais
5. Provisões:
Ambiente físico: Sala (s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades            específi cas para o 
desenvolvimento das propostas e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza  em todos seus ambientes. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específi ca do serviço;
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço tais 
como: mobiliário, computadores, entre outros.
Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos, entre outros necessários ao desen-
volvimento do projeto.
ANEXO- I
1 – As propostas deverão ser apresentadas conforme os seguintes itens descritos:
Identifi cação do projeto ( dados da entidade (nome,  endereço, telefone, e-mail) , responsável legal da enti-
dade e o responsável técnico do projeto)
Diagnóstico da realidade do objeto das atividades da Parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas; 
Objetivo geral
Objetivos específi cos
Público alvo
Atividades a serem desenvolvidas
Metodologia
Metas ( descrição pormenorizada de metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas e de atividades a 
serem executadas , devendo estar claro , preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter , bem como 
quais serão os meios utilizados para tanto; 
Defi nição dos indicadores , qualitativos e quantitativos a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas . 
Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizadas na percepção do atendimento das metas, 
as formas de acompanhamento e avaliação).
Cronograma de execução (especifi car por módulos as atividades a serem desenvolvidas contendo: período 
de execução, carga horária, dias de execução, os profi ssionais envolvidos e o nome do responsável técnico)
ANEXO II - NORMAS PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS:
1.Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso  não sendo considerada válida qualquer 
proposta que seja encaminhada  em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviada pelo serviço de 
correio, ainda que a data de postagem esteja no prazo previsto neste Chamamento Público.
2. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, que deverá estar identifi cado com os seguintes 
dizeres: “Chamamento Público nº 02/2014 – PMI/SPS – CMAS” e nome e endereço completos da sede da 
Organização Proponente.
3. Os envelopes deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues em 02 
(duas) vias:
1. Projeto em duas vias;
2. Apresentação de cópia de registro no CMAS e para as Organizações que estão em fase de registro e ne-
cessária apresentação da copia do protocolo.
3. Planilha de Custos
4. Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos á Organi-
zação Proponente, em hipótese alguma, devendo os mesmos fi car arquivados na sede do CMAS, até a data 
da sua abertura, que será realizada por membros da comissão, em reunião a ser realizada no dia 05.12.14, na 
qual será verifi cado se todos os documentos previstos neste Chamamento Público foram entregues, devendo 
ainda, constar em ata os nomes das organizações proponentes.
5. Uma via da documentação enviada pelas organizações proponentes será, após a abertura dos envelopes, 
enviada ao órgão Gestor e, futuramente, anexada ao processo administrativo, que vier a ser formado para o 
estabelecimento do convênio, se for o caso, devendo ser de subsídio ao monitoramento, avaliação e controle 
social dos serviços prestados.
I – FINANCIAMENTO
1.  A participação da entidade no Chamamento Público não acarretará em nenhuma hipótese obrigação da 
administração pública em  co fi nanciar o projeto da entidade , apenas a qualifi cará para o processo de análise 
pela Comissão de Análise das Propostas.
2. O fi nanciamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em :  
1. Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento de ofi ci-
nas, grupos e cursos: contratação de profi ssionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas 
(Assistente Social e Psicólogo com carga horária mínima de 30 hs/ semanais cada profi ssional) . Não será 
permitido o pagamento de profi ssionais que exerçam funções administrativas na entidade;
2. Material didático;
3. Material para ofi cinas;
4. Gêneros alimentícios;
5. Material Pedagógico;
6. Material de limpeza e higiene ;
7. Transporte e combustível necessário ao desenvolvimento de atividades, desde que comprove que o veícu-
lo seja de patrimônio da entidade, sendo ainda excluídas as despesas com deslocamento dos trabalhadores 
entre residência e local de trabalho;
8 .Subsídios para transporte dos benefi ciários e familiares  para participarem  nas atividades, quando for o 
caso;
9. As despesas com água, luz, telefone, poderão ser aplicadas desde que sejam no endereço do local de de-
senvolvimento das atividades, cujo o valor não ultrapasse 15%  do valor total da parceria  e que:
I- Sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
II- tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria com a Secretaria 
de Promoção Social ;  
II- COMISSÃO DE ANÁLISE
1. Para análise das propostas, a PMI/SPS e o CMAS constituirão uma “Comissão de Análise” das propostas 
relativas ao Chamamento Público 02/2014, que terá como competência a emissão de parecer técnico.
2. A comissão será composta por 4 (quatro) membros sendo 2 (dois) deles escolhidos entre os representantes 
da sociedade civil no CMAS, e outros 2 (dois) indicados pela Secretaria Municipal de Promoção Social .
3. Não poderão compor a comissão pessoas que tenham vínculo institucional com qualquer das organizações 
proponentes, ou vínculo de natureza familiar com qualquer de seus dirigentes.
4. Os trabalhos da comissão terão inicio a partir da reunião de abertura de envelopes e estarão encerrados 
com a emissão do parecer técnico.
5. A comissão apresentará seus pareceres ao CMAS até 08.12.2014 ,que convocará reunião  que terá como 
pauta a discussão e deliberação sobre o parecer técnico, devendo aprovar recomendação ao Órgão Gestor 
para o estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira, sendo a decisão do plenário na 
referida reunião irrecorrível.

III- CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
1. A análise das propostas relativas ao Chamamento Público  terá como competência a emissão de parecer 
técnico baseado na Análise da documentação encaminhada pelas organizações proponentes nos termos pre-
vistos nos itens a seguir:
A – Estar em consonância com a legislação relacionada à LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
– LOAS E AO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS e estar em consonância com o 
diagnóstico da realidade e com o conteúdo programático estabelecido no chamamento.
B- Ter no mínimo , 3 ( três ) anos de experiência , co cadastro ativo , comprovados por meio de documenta-
ção emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil , com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ  .C- Comprovar Capacidade Técnica e Operacional  para o desenvolvimento das atividades previstas  
e o cumprimento das metas estabelecidas, através Atestado de Capacidade Técnica  - Modelo em Anexo .
D- Comprovar a inscrição nos Conselhos CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social ;
E- É vedada a terceirização da atividade fi m dos serviços conveniados;
F- Comprovar  as  Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Serviços.
Qualifi cação Técnica do Projeto:
1. O parecer técnico observará se a proposta foi baseada nos itens deste Chamamento Público, 
2. Se a proposta apresenta um quadro de recursos humanos viáveis para o desenvolvimento das           ações; 
3. Se a proposta apresenta os indicadores operacionais e de resultados do projeto.
VIABILIDADE FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO
1. Se a proposta apresenta ampla coerência entre a previsão de custeio com o conteúdo dos serviços a serem 
prestados;
2. Se a proposta não está em consonância com o princípio da economicidade necessitando de consideráveis 
ajustes fi nanceiros ou da captação de recursos junto a outras fontes de fi nanciamento ainda não garantida, 
inviabilizando sua imediata implementação.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga através da Secretaria de 
Promoção Social divulgará os nomes dos aprovados, por meio de publicação de ato específi co na Imprensa 
Ofi cial e no Site do Município até 10.12.14.
Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por 
escrito até o dia  12.12.2014, onde a Secretaria de Promoção Social junto ao Conselho específi co  poderá 
reconsiderá-lo ou encaminha-lo em ultima instância ao Gestor Municipal ;
O recurso limitar-se-á a questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho  apresentado 
no ato da inscrição , não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
Não serão aceitos documentos e recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital ;
Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados  e não protelatórios .
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos  o resultado fi nal do processo 
de seleção de projetos será divulgado na imprensa ofi cial do município e no site da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.
A eventual celebração do co fi nanciamento dar-se-á com as organizações sociais selecionadas e até o limite 
de recursos fi nanceiros disponíveis pelo órgão concedente.
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Secretaria de Promoção Social  realizará o acompanhamento, a fi scalização e a supervisão da execução 
dos projetos co fi nanciados por meio de avaliações periódicas, visitas , comunicações escritas e outras 
atividades correlatas , sendo ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a docu-
mentação da entidade.
DA REVOGAÇÃO DO EDITAL
O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou da 
Administração , decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados , pertinentes e sufi cientes 
para justifi car sua revogação.
IV- DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação do co fi nanciamento de cooperação técnica e fi nanceira dependerá de disponibilidade orçamen-
tária e fi nanceira do órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente.
1.O órgão gestor poderá, considerando a disponibilidade orçamentária e fi nanceira, e o conteúdo técnico das 
propostas, solicitar às organizações proponentes as adequações recomendadas pela Comissão ou quaisquer 
outras que julgar necessárias ao estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira.
2.As receitas, despesas e quadro de pessoal a serem apresentados, deverão corresponder especifi camente aos 
montantes necessários exclusivamente ao desenvolvimento das ações previstas neste Chamamento Público.
3.As eventuais despesas necessárias à aquisição de bens patrimoniais (edifi cação, veículo, mobiliário, equi-
pamentos de informática e outros) não poderão ser imputadas na planilha de custos,  deste Chamamento 
Público.
4. Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação do 
processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a mesma deverá ser manifesta em documento 
assinado pelo responsável pela organização proponente, que deverá ser encaminhado ao CMAS e ao órgão 
gestor.
5. Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo órgão gestor que deverá, respei-
tada a legislação vigente, consultar o CMAS.
6. A inexatidão de afi rmativas, declarações falsas ou irregulares em     quaisquer documentos, ainda que 
verifi cada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de seleção anulando-se a 
participação, bem como todos os atos dela decorrentes , sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
7. A entidade se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou palestras, cursos proferidos pela 
Secretaria de Promoção Social, cujo propósito seja a qualifi cação profi ssional e a busca pela excelência no 
serviço prestado.
8. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados divulgados na 
Imprensa Ofi cial e no Site do Município de Itapetininga.
9. O resultado fi nal do processo de Chamamento Público será dia 16/12/14.
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Eu, NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE, CPF Nº XXXX, ATESTO, para fi ns de 
formalização de Convênio com Secretaria de Promoção Social , que o(a) NOME DA ENTIDADE PROPO-
NENTE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXX, situado(a) à ENDEREÇO COMPLETO com CEP, apresenta 
capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto conforme especifi cado no Proje-
to Técnico, apresentado para o Chamamento Público ........./2014, considerando as experiências adquiridas 
na execução de projeto(s)/ação(es) na  área de Assistência Social.
 A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os) 
nos últimos três anos, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando 
a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsa-
bilidade da entidade com as obrigações assumidas, confi rmando assim a capacidade técnica, física e opera-
cional para a execução do que foi proposto.
Município, xxx de xxxxx de 2014

...........................................................................................
NOME DO DIRIGENTE DA PROPONENTE
CARGO
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ANEXO 
Identifi cação da Entidade
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Histórico
Objetivos Institucionais
Estrutura Organizacional
Corpo Técnico
Atributos Específi cos
Experiência em Convênios
Qualifi cações e Expertises
Normativos e Regulamentos de Compras e Serviços
Comunicação (sites e publicações)
Projetos Realizados nos Últimos Três Anos
Ano de 2013
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2012
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2011
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROJETOS APROVADOS
Relação de Documentos para celebração de Convênio com a Secretaria Municipal de Promoção Social:
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL, REGISTRADO 
CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA E POSSE DA ATUAL DIRETORIA
CNPJ
CÓPIA DO CPF E RG DO REPRESENTANTE LEGAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA ESTADUAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA-FGTS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- HABILITAÇÃO DO CONTADOR 
DA ENTIDADE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDCA E CMAS- CONSELHO DA CRIANÇA E CON-
SELHO DE ASSISTÊNCIA 
COMPROVANTE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SÃO MEMBROS DA DIRETORIA OS CONTRATADOS COM RECURSOS 
GOVERNAMENTAIS , QUE NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS , AGENTES POLÍTI-
COS , OU SEUS CÔNJUGES , COMPANHEIROS EM LINHA RETA OU PARENTES ATÉ 3º GRAU OU 
POR ADOÇÃO.
PROVA DA EXISTÊNCIA DE VINCULO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ( CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE).
DECLARAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2014
Para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de interesse 
público sem fi ns lucrativos, devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, para a prestação 
de serviços de Proteção Social Básica, voltados ao Atendimento de Famílias e Indivíduos em situação de vul-
nerabilidade social, considerando-se o território de abrangência e contexto comunitário em que estão inseridas, 
para análise e emissão de Parecer Técnico visando o estabelecimento de Termo de Cooperação para o exercício 
de 2015, nos termos previstos na  Lei 8.666/93 e Lei Municipal nº 4089 de 02 de setembro de 1997.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento de 
projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br, a partir do dia 19/11/2014.
As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Promoção Social, Rua João Evangelista nº 1018 ,  de se-
gunda a sexta feira a partir das  09:00 às 16 :00  até o dia  04/12/14.
Itapetininga, 19 de novembro de 2014

SILVANA REGINA BICUDO DE ALMEIDA FERREIRA           
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
ANA MARIA MUROSAKI  MARCZUK

PRESIDENTE DO CMAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 03/2014

I – DO  OBJETIVO
O objetivo do presente Chamamento Público é garantir os direitos sociais dos benefi ciários e apoiar o 
indivíduo e suas famílias residentes nas áreas de abrangências dos CRAS,  identifi cando os problemas e 
as difi culdades específi cas, de modo a contribuir para o seu processo emancipatório, com vistas à inclusão 
social, conforme detalhado no Item II – “Conteúdo das Propostas”.
II – CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
2.  As propostas técnicas deverão contemplar ações junto às famílias e indivíduos em situação de vulnera-
bilidade social, no contexto comunitário em que estão inseridas, apresentando no mínimo, o conjunto das 
modalidades e suas respectivas ações específi cas;
As propostas técnicas deverão prever atividades a ser desenvolvidas e organizadas em módulos, em período 

diurno e noturno se necessário, devendo este, conter a grade curricular de atividades presenciais por grupo 
de no mínimo 35 pessoas, a ser desenvolvida 01 (um) vez por semana com duração de 03 ( três) horas diárias 
, com o mínimo de execução de 72 (setenta e duas) horas semestrais , os seguintes eixos :
Sustentabilidade e Bem Estar : 
Noções básicas sobre cuidados com a higiene pessoal, alimentação , ressaltando a importância dos cuidados 
com a saúde física, mental e social para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva;
Noções básicas de higiene doméstica
Noções básicas de 1º socorros
Economia doméstica ( organização do lar e rotinas diárias) 
Auto Percepção e economia doméstica ( planejamento do orçamento domestico) 
Estimular a percepção dos vários estilos: de vestuário, de comportamento, de hábitos, de postura, até perce-
ber o próprio estilo pessoal , valorizando a auto estima e a personalidade de cada um . Saber reconhecer e 
se fazer entender através da sua própria imagem.
Economia Doméstica- ( Planejamento do Orçamento Doméstico)
Compreender a realidade econômica das famílias atendidas e encaminhadas pelo CRAS- Centro de Refe-
rência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Rede 
Sociaoassistencial , como são estabelecidas as relações com o dinheiro, com o consumo e com o uso dos 
benefícios governamentais de transferência de renda.
Identifi car fatores potenciais e difi culdades para a autonomia ( sustentabilidade e potencialidades) .
Estimular o processo de auto refl exão e critica do contexto socioeconômico vivido pela família.
Estimular mudanças de hábitos diários de organização da rotina e do orçamento familiar.
Construir ferramentas ( livro caixa) para controle dos rendimentos e despesas da família.
3. As entidades conveniadas nos termos do presente chamamento deverão assumir explicitamente em suas 
propostas e cumprir no decorrer do convênio as seguintes exigências operacionais:
 Desenvolver a vigilância integral dos direitos de seus benefi ciários, encaminhando ao CRAS , ao CREAS, 
ao Conselho Tutelar ao Ministério Público ou a outro órgão competente qualquer suspeita fundada de vio-
lação de qualquer direito das pessoas atendidas e seus familiares;
4. As propostas técnicas deverão promover resultados concretos em termos quantitativo e qualitativo, base-
ados nos seguintes indicadores:
Percentual de famílias com acesso a informações e encaminhamentos a Políticas de Emprego e Renda- Meta 
-10%
Percentual de Famílias participantes das atividades desenvolvidas – Meta 100%
Percentual de pessoas com ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades sociais – Meta 
50%
Percentual de pessoas com participação mais ativa na construção do seu desenvolvimento e mudança de 
postura nas situações cotidianas- 50%
5.Provisões:
Ambiente físico: Sala (s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades específi cas para o desen-
volvimento das propostas e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, pri-
vacidade, salubridade, limpeza  em todos seus ambientes. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específi ca do serviço;
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço tais 
como: mobiliário, computadores, entre outros.
Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos entre outros necessários ao desen-
volvimento do projeto .
ANEXO- I
1 – As propostas deverão ser apresentadas conforme os seguintes itens descritos:
Identifi cação do projeto ( dados da entidade (nome,  endereço, telefone, e-mail) , responsável legal da enti-
dade e o responsável técnico do projeto)
Diagnóstico da realidade do objeto das atividades da Parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas. 
Objetivo geral
Objetivos específi cos
Público alvo
Atividades a ser desenvolvida
Metodologia
Metas ( descrição pormenorizada de metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas e de atividades a 
serem executadas , devendo estar claro , preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter , bem como 
quais serão os meios utilizados para tanto; 
Defi nição dos indicadores , qualitativos e quantitativos a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas . 
Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizadas na percepção do atendimento das metas, 
as formas de acompanhamento e avaliação).
Cronograma de execução (especifi car por módulos as atividades a serem desenvolvidas contendo: período 
de execução, carga horária, dias de execução , os profi ssionais envolvidos no projeto  e o nome do respon-
sável  técnico ).
ANEXO II - NORMAS PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS:
1.Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso  não sendo considerada válida qualquer 
proposta que seja encaminhada  em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviada pelo serviço de 
correio, ainda que a data de postagem esteja no prazo previsto neste Chamamento Público.
2. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, que deverá estar identifi cado com os seguintes 
dizeres: “Chamamento Público nº 03/2014 – PMI/SPS – CMAS” e nome e endereço completos da sede da 
Organização Proponente.
3. Os envelopes deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues em 02 
(duas) vias:
1. Projeto em duas vias
2. Apresentação de cópia de registro no CMAS e para as Organizações que estão em fase de registro e ne-
cessária apresentação da copia do protocolo.
3. Planilha de Custos
Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos á Organiza-
ção Proponente, em hipótese alguma, devendo os mesmos fi car arquivados na sede do CMAS, até a data da 
sua abertura, que será realizada por membros da comissão, em reunião a ser realizada no dia 05/12/14, na 
qual será verifi cado se todos os documentos previstos neste Chamamento Público foram entregues, devendo 
ainda, constar em ata os nomes das organizações proponentes.
Uma via da documentação enviada pelas organizações proponentes será, após a abertura dos envelopes,  
enviada ao órgão Gestor e, futuramente, anexada ao processo administrativo, que vier a ser formado para o 
estabelecimento do convênio,  se for o caso, devendo ser de subsídio ao monitoramento, avaliação e controle 
social dos serviços prestado.
I – FINANCIAMENTO
1.  Os projetos não deliberados pelo CMAS, provenientes deste Chamamento Público, não receberão fi nan-
ciamento do Fundo Municipal de Assistência Social.
2. O fi nanciamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em: 
1. Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento de ofi ci-
nas, grupos e cursos : contratação de profi ssionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas 
(Assistente Social e Psicólogo com carga horária mínima de 30 hs/ semanais para cada profi ssional) . Não 
será permitido o pagamento de profi ssionais que exerçam funções administrativas na entidade;
2. Material didático;
3. Material para ofi cinas;
4. Gêneros alimentícios;
5. Material Pedagógico;
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6. Material de limpeza e higiene ;
7. Transporte e combustível necessário ao desenvolvimento de atividades, desde que comprove que o veícu-
lo seja de patrimônio da entidade, sendo ainda excluídas as despesas com deslocamento dos trabalhadores 
entre residência e local de trabalho;
8. Subsídios para transporte dos benefi ciários e familiares para participarem nas atividades ,quando for o 
caso ;
9. As despesas com água, luz, telefone, poderão ser aplicadas desde que sejam no endereço do local de 
desenvolvimento das atividades desde que o valor não ultrapasse 15%  do valor total da parceria e que:
I- Sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
II- Tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria, vinculados a 
Secretaria de Promoção Social do Município de Itapetininga; 
II – COMISSÃO DE ANÁLISE
1. Para análise das propostas, a PMI/SPS e o CMAS constituirão uma “Comissão de Análise” das propostas 
relativas ao Chamamento Público 03/2014, que terá como competência a emissão de parecer técnico.
1.1. A comissão será composta por 4 (quatro) membros sendo 2 (dois) deles escolhidos entre os representan-
tes da sociedade civil no CMAS, e outros 2 (dois) indicados pela PMI/SPS.
1.2. Não poderão compor a comissão pessoas que tenham vínculo institucional com qualquer das organiza-
ções proponentes, ou vínculo de natureza familiar com qualquer de seus dirigentes.
1.3. Os trabalhos da comissão terão inicio a partir da reunião de abertura de envelopes e estarão encerrados 
com a emissão do parecer técnico.
1.4. A comissão apresentará seus pareceres ao CMAS até  08/12/14 que convocará reunião, que terá como 
pauta a discussão e deliberação sobre o parecer técnico, devendo aprovar recomendação ao Órgão Gestor 
para o estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira.
III– CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A análise das propostas relativas ao Chamamento Público  terá como competência a emissão de parecer 
técnico baseado na Análise da documentação encaminhada pelas organizações proponentes nos termos pre-
vistos nos itens a seguir:
A – Estar em consonância com a legislação relacionada à LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
– LOAS E AO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS e estar em consonância com o 
diagnóstico da realidade e com o conteúdo programático estabelecido no chamamento.
B- Ter no mínimo , 3 ( três ) anos de experiência , co cadastro ativo , comprovados por meio de documen-
tação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil , com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ  
C- Comprovar Capacidade Técnica e Operacional  para o desenvolvimento das atividades  previstas   e  o  
cumprimento  das  metas  estabelecidas,  através do Atestado de Capacidade Técnica  - Modelo em Anexo .
D- Comprovar a inscrição nos Conselhos CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social ;
E- É vedada a terceirização da atividade fi m dos serviços conveniados;
F- Comprovar  as  Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Serviços.
VIABILIDADE FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO
1. Se a proposta apresenta ampla coerência entre a previsão de custeio com o conteúdo dos serviços a serem 
prestados; 
2. Se a proposta não está em consonância com o princípio da economicidade necessitando de consideráveis 
ajustes fi nanceiros ou da captação de recursos junto a outras fontes de fi nanciamento ainda não garantida, 
inviabilizando sua imediata implementação.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
Analisada a documentação exigida no Edital a  Prefeitura Municipal de Itapetininga através da Secretaria de 
Promoção Social divulgará os nomes dos aprovados , por meio de publicação de ato específi co na Imprensa 
Ofi cial e no Site do Município até 10/12/14.
Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por 
escrito até o dia  12/12/2014, onde a Secretaria de Promoção Social junto ao Conselho específi co  poderá 
reconsiderá-lo ou encaminha-lo em ultima instância ao Gestor Municipal ;
O recurso limitar-se-á a questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho  apresentado 
no ato da inscrição , não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
Não serão aceitos documentos e recursos por via postal , fax ou correio eletrônico , nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital ;
Somente serão conhecidos os recursos tempestivos , motivados  e não protelatórios .
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos  o resultado fi nal do processo 
de seleção de projetos será divulgado na imprensa ofi cial do município e no site da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.
A eventual celebração do co fi nanciamento dar-se-á com as organizações sociais selecionadas e até o limite 
de recursos fi nanceiros disponíveis pelo órgão concedente.
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Secretaria de Promoção Social  realizará o acompanhamento, a fi scalização e a supervisão da execução 
dos projetos co fi nanciados por meio de avaliações periódicas, visitas , comunicações escritas e outras 
atividades correlatas , sendo ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a docu-
mentação da entidade.
DA REVOGAÇÃO DO EDITAL
O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou da 
Administração , decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados , pertinentes e sufi cientes 
para justifi car sua revogação.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação do convenio de cooperação técnica e fi nanceira dependerá de disponibilidade orçamentária e 
fi nanceira do órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente.
1.  O órgão gestor poderá, considerando as disponibilidades orçamentária e fi nanceira, e o conteúdo 
técnico das propostas, solicitar às organizações proponentes as adequações recomendadas pela Comissão ou 
quaisquer outras que julgar necessárias ao estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira.
2. As receitas, despesas e quadro de pessoal a serem apresentados, conforme Anexo II, deverão 
corresponder especifi camente aos montantes necessários exclusivamente ao desenvolvimento das ações pre-
vistas neste Chamamento Público.
3.. As eventuais despesas necessárias à aquisição de bens patrimoniais (edifi cação, veículo, mobili-
ário, equipamentos de informática e outros) não poderão ser imputadas na planilha de custos, deste Chama-
mento Público.
4. Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação do 
processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a mesma deverá ser manifesta em documento 
assinado pelo responsável pela organização proponente, que deverá ser encaminhado ao CMAS e ao órgão 
gestor.
5. Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo órgão gestor que deverá, respei-
tada a legislação vigente, consultar o CMAS.
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Eu, NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE, CPF Nº XXXX, ATESTO, para fi ns de 
formalização de Convênio com Secretaria de Promoção Social , que o(a) NOME DA ENTIDADE PROPO-
NENTE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXX, situado(a) à ENDEREÇO COMPLETO com CEP, apresenta 
capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto conforme especifi cado no Proje-
to Técnico, apresentado para o Chamamento Público ........./2014, considerando as experiências adquiridas 
na execução de projeto(s)/ação(es) na  área de Assistência Social.
 A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os) 
nos últimos três anos, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando 

a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsa-
bilidade da entidade com as obrigações assumidas, confi rmando assim a capacidade técnica, física e opera-
cional para a execução do que foi proposto.
Município, xxx de xxxxx de 2014

...........................................................................................
NOME DO DIRIGENTE DA PROPONENTE
CARGO
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ANEXO 
Identifi cação da Entidade
Histórico
Objetivos Institucionais
Estrutura Organizacional
Corpo Técnico
Atributos Específi cos
Experiência em Convênios
Qualifi cações e Expertises
Normativos e Regulamentos de Compras e Serviços
Comunicação (sites e publicações)
Projetos Realizados nos Últimos Três Anos
Ano de 2013
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2012
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2011
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROJETOS APROVADOS
Relação de Documentos para celebração de Convênio com a Secretaria Municipal de Promoção Social: 
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL ,REGISTRADO 
CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA E POSSE DA ATUAL DIRETORIA
CNPJ
CÓPIA DO CPF E RG DO REPRESENTANTE LEGAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA ESTADUAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA-FGTS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- HABILITAÇÃO DO CONTADOR 
DA ENTIDADE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDCA E CMAS- CONSELHO DA CRIANÇA E CON-
SELHO DE ASSISTÊNCIA 
COMPROVANTE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SÃO MEMBROS DA DIRETORIA OS CONTRATADOS COM RECURSOS 
GOVERNAMENTAIS , QUE NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS , AGENTES POLÍTI-
COS , OU SEUS CÔNJUGES , COMPANHEIROS EM LINHA RETA OU PARENTES ATÉ 3º GRAU OU 
POR ADOÇÃO.
PROVA DA EXISTÊNCIA DE VINCULO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ( CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE).
DECLARAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2014
Para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de interesse 
público, sem fi ns lucrativos, devidamente inscrita no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, para a prestação de serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltados ao Desenvolvimento de Atividades com  adolescentes 
e jovens de  13 a 18 anos, de famílias com perfi l de renda de Programas de Transferência de Renda, egressos 
ou vinculados ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, ou submetidos a outras viola-
ções de direitos, visando o estabelecimento de Termo de Colaboração para o exercício de 2015,  atendendo  
os termos da Lei 8.666/93  e Lei Municipal nº 4089 de 02 de setembro de 1997.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento de 
projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br, a partir  de 19/11/2014.
As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Promoção Social  – Rua João Evangelista nº 1018 ,  de 
segunda a sexta feira a partir das  09:00  às 16 :00  até o dia  04/12/14.
Itapetininga, 19 de novembro  de 2014
Silvana Regina Bicudo de Almeida Ferreira               
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Secretária de Promoção Social                             
Maúna Maria Moura Basile 
Presidente do CMDCA

Chamamento Público nº 04/2014
I –  DO OBJETIVO
O objetivo do presente Chamamento Público  apoiar o indivíduo tendo por foco o desenvolvimento de capa-
cidades e potencialidades dos adolescentes e jovens , mediante apropriação e sistematização de informações 
e conhecimentos , contribuindo para sua atuação proativa em seus processos pessoais , no mundo do traba-
lho e em seu meio social , conforme detalhado no Item II – “Conteúdo das Propostas”.
II – CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
As propostas técnicas deverão contribuir para re-signifi car vivência de isolamento e de violação de direitos, 
bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades dos adolescentes e 
jovens  na prevenção de risco social por meio de atividades múltiplas e variadas, divididas em sub faixas 
etárias: até 15 anos e de 16 anos em diante, através de uma grade de atividades que contemplem no mínimo:
Convivência Social – Promover atividades que trabalhem as relações que os adolescentes e jovens estabe-
lecem entre si, com a família e com a comunidade , contribuindo  para a construção de relações afetivas , 
reduzindo a vulnerabilidade e promovendo potencialidades;
Participação Cidadã – promover atividades e ações que possibilitem aos adolescentes e jovens o desen-
volvimento e experiências de ações coletivas de interesse publico na comunidade em que estão inseridos, 
sensibilizando os para os desafi os da realidade social , cultural , ambiental e política do seu meio social ;
Mundo do Trabalho – promover atividades e ações que introduzam conhecimentos do mundo do trabalho e 
desenvolvimento de habilidades gerais e capacidades transversais úteis à vida profi ssional.
As organizações governamentais e não governamentais, nos termos do presente Chamamento, deverão as-
sumir explicitamente em suas propostas e cumprir no decorrer do convênio as seguintes exigências opera-
cionais:
Desenvolver a vigilância integral dos direitos de seus benefi ciários, encaminhando ao CRAS, ao CREAS, ao 
Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou a outro órgão competente qualquer suspeita fundada de violação 
de qualquer direito, especialmente dos adolescentes e jovens atendidos.
4.Estabelecer formas de relacionamento Institucional e permanente com as escolas freqüentadas pelos ado-
lescentes e jovens, a fi m de acompanhar o desempenho escolar.
5.As atividades deverão ser acompanhadas por meio de indicadores , que deverão constar explicitamente na 
proposta; incluindo necessariamente os seguintes:
Percentual de adolescentes e jovens de 13 a 18 anos  que  permaneceram no Programa  durante o trimestre 
- Meta:  100% 
Percentual de adolescentes e jovens, encaminhados pelo CRAS e CREAS inseridos no Programa  - Meta: 
10% 
Percentual médio de famílias de  adolescentes e jovens que participam das ações desenvolvida pela entida-
de  - Meta: 80% 
Percentual de redução de índices de violência entre jovens, uso/abuso de drogas e gravidez precoce – Meta 
50%
Percentual de redução de jovens em cumprimento de medidas sócio educativas ou reincidente em medidas 
– Meta 60%
Percentual de reinserção e permanência dos adolescentes e jovens no sistema educacional – Meta 100%
6. Provisões:
Ambiente físico: Sala (s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades específi cas para o desen-
volvimento das propostas e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, pri-
vacidade, salubridade, limpeza  em todos seus ambientes. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específi ca do serviço;
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço tais 
como: mobiliário, computadores, entre outros.
Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos, 
ANEXO I
As propostas deverão ser apresentadas conforme os seguintes itens descritos:
Identifi cação do projeto ( dados da entidade (nome,  endereço, telefone, e-mail) , responsável legal da enti-
dade e o responsável técnico do projeto)
Diagnóstico da realidade do objeto das atividades da Parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas. 
Objetivo geral
Objetivos específi cos
Público alvo
Atividades a ser desenvolvida
Metodologia
Metas ( descrição pormenorizada de metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas e de atividades a 
serem executadas , devendo estar claro , preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter , bem como 
quais serão os meios utilizados para tanto; 
Defi nição dos indicadores , qualitativos e quantitativos a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas . 
Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizadas na percepção do atendimento das metas, 
as formas de acompanhamento e avaliação).
Cronograma de execução (especifi car por módulos as atividades a serem desenvolvidas contendo: período 
de execução, carga horária, dias de execução , os profi ssionais envolvidos na execução do projeto  e o nome 
do responsável ) 
ANEXO II - NORMAS PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS:
1.Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso  não sendo considerada válida qualquer 
proposta que seja encaminhada  em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviada pelo serviço de 
correio, ainda que a data de postagem esteja no prazo previsto neste Chamamento Público.
2. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, que deverá estar identifi cado com os seguintes 
dizeres: “Chamamento Público nº 04/2014 – PMI/SPS – CMDCA” e nome e endereço completos da sede 
da Organização Proponente.
3. Os envelopes deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues em 02 
(duas) vias:
                          1. Projeto em duas vias;
Apresentação de cópia de registro no CMDCA e para as Organizações que estão em fase de registro e ne-
cessária apresentação da copia do protocolo.
Planilha de Custos
Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos á Organiza-
ção Proponente, em hipótese alguma, devendo os mesmos fi car arquivados na sede do CMDCA, até a data 
da sua abertura, que será realizada por membros da comissão, em reunião a ser realizada no dia 05.12.14, na 
qual será verifi cado se todos os documentos previstos neste Chamamento Público foram entregues, devendo 
ainda, constar em ata os nomes das organizações proponentes.
Uma via da documentação enviada pelas organizações proponentes será, após a abertura dos envelopes,  
enviada ao órgão Gestor e, futuramente, anexada ao processo administrativo, que vier a ser formado para o 
estabelecimento do convênio,  se for o caso, devendo ser de subsídio ao monitoramento, avaliação e controle 
social dos serviços prestado.

I – FINANCIAMENTO

1.  Os projetos não deliberados pelo CMDCA, provenientes deste Chamamento Público, não receberão 

fi nanciamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
2. O fi nanciamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em: 

 1. Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamen-
to de ofi cinas e grupos, contratação de profi ssionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas 
contidas neste chamamento. 
  
                2. Material didático;
   3. Material para ofi cinas;
   4. Gêneros alimentícios;
   5. Material Pedagógico;
   6. Material de limpeza e higiene ;
   7.Transporte e combustível necessário ao desenvolvimento de atividades, 
desde que comprove que o veículo seja de patrimônio da entidade, sendo ainda excluídas as despesas com 
deslocamento dos trabalhadores entre residência e local de trabalho;
8. Subsídios para transporte dos benefi ciários e familiares para participarem das atividades, quando for o 
caso ;
9. As despesas com água, luz, telefone, poderão ser aplicadas desde que sejam no endereço do local de 
desenvolvimento das atividades desde que o valor não ultrapasse 15%  do valor total da parceria desde que 
tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:
I- Sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
II- tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria com a Secretaria 
de Promoção Social ;
II - COMISSÃO DE ANÁLISE
1. Para análise das propostas, a PMI/SPS e o CMDCA constituirão uma “Comissão de Análise” das propos-
tas relativas ao Chamamento Público 04/2014, que terá como competência a emissão de parecer técnico.
2. A comissão será composta por 4 (quatro) membros sendo 2 (dois) deles escolhidos entre os representantes 
da sociedade civil no CMDCA, e outros 2 (dois) indicados pela  Secretaria de Promoção Social .
3. Não poderão compor a comissão pessoas que tenham vínculo institucional com qualquer das organizações 
proponentes, ou vínculo de natureza familiar com qualquer de seus dirigentes.
4. Os trabalhos da comissão terão inicio a partir da reunião de abertura de envelopes e estarão encerrados 
com a emissão do parecer técnico.
5. A comissão apresentará seus pareceres ao CMDCA até 08.12.14, que convocará reunião que terá como 
pauta a discussão e deliberação sobre o parecer técnico, devendo aprovar recomendação ao Órgão Gestor 
para o estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira, sendo a decisão do plenário na 
referida reunião irrecorrível.
III - CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A análise das propostas relativas ao Chamamento Público  terá como    competência a emissão de parecer 
técnico baseado na Análise da documentação encaminhada pelas organizações proponentes nos termos pre-
vistos nos itens a seguir:
1. A análise das propostas relativas ao Chamamento Público  terá como competência a emissão de parecer 
técnico baseado na Análise da documentação encaminhada pelas organizações proponentes nos termos pre-
vistos nos itens a seguir:
A – Estar em consonância com a legislação relacionada à LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
– LOAS E AO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS e estar em consonância com o 
diagnóstico da realidade e com o conteúdo programático estabelecido no chamamento.
B- Ter no mínimo, 3 ( três ) anos de experiência , com cadastro ativo , comprovados por meio de docu-
mentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil , com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ  
C- Comprovar Capacidade Técnica e Operacional  para o desenvolvimento das atividades previstas  e o 
cumprimento das metas estabelecidas, através do  Atestado de Capacidade Técnica  - Modelo em Anexo .
D- Comprovar a inscrição nos Conselhos CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social ;
E- É vedada a terceirização da atividade fi m dos serviços conveniados;
F- Comprovar  as  Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Serviços.
Qualifi cação Técnica do Projeto:
1. O parecer técnico observará se a proposta foi baseada nos itens deste Chamamento Público, 
2. Se a proposta apresenta um quadro de recursos humanos viáveis para o desenvolvimento das ações; 
3. Se a proposta apresenta os indicadores operacionais e de resultados do projeto.
VIABILIDADE FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO
1. Se a proposta apresenta ampla coerência entre a previsão de custeio com o conteúdo dos serviços a serem 
prestados;
2. Se a proposta não está em consonância com o princípio da economicidade necessitando de consideráveis 
ajustes fi nanceiros ou da captação de recursos junto a outras fontes de fi nanciamento ainda não garantida, 
inviabilizando sua imediata implementação.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria 
de Promoção Social divulgará os nomes dos aprovados , por meio de publicação de ato específi co na Im-
prensa Ofi cial e no Site do Município até 10.12.14
Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por 
escrito até o dia  12.12.2014, onde a Secretaria de Promoção Social junto ao Conselho específi co  poderá 
reconsiderá-lo ou encaminha-lo em ultima instância ao Gestor Municipal ;
O recurso limitar-se-á a questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho  apresentado 
no ato da inscrição , não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
Não serão aceitos documentos e recursos por via postal , fax ou correio eletrônico , nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital ;
Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados  e não protelatórios .
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos  o resultado fi nal do processo 
de seleção de projetos será divulgado na imprensa ofi cial do município e no site da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.
A eventual celebração do co fi nanciamento dar-se-á com as organizações sociais selecionadas e até o limite 
de recursos fi nanceiros disponíveis pelo órgão concedente.
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Secretaria de Promoção Social  realizará o acompanhamento, a fi scalização e a supervisão da execução 
dos projetos co fi nanciados por meio de avaliações periódicas, visitas , comunicações escritas e outras 
atividades correlatas , sendo ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a docu-
mentação da entidade.
DA REVOGAÇÃO DO EDITAL
O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou da 
Administração, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e sufi cientes 
para justifi car sua revogação.
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação do co fi nanciamento de cooperação técnica e fi nanceira dependerá de disponibilidade orçamen-
tária e fi nanceira do órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente.
1.O órgão gestor poderá, considerando a disponibilidade orçamentária e fi nanceira, e o conteúdo técnico das 
propostas, solicitar às organizações proponentes as adequações recomendadas pela Comissão ou quaisquer 
outras que julgar necessárias ao estabelecimento de convênio de cooperação técnica e fi nanceira.
2.As receitas, despesas e quadro de pessoal a serem apresentados, deverão corresponder especifi camente aos 
montantes necessários exclusivamente ao desenvolvimento das ações previstas neste Chamamento Público.
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3.As eventuais despesas necessárias à aquisição de bens patrimoniais (edifi cação, veículo, mobiliário, equi-
pamentos de informática, e outros) não poderão ser imputadas na planilha de custos,  deste Chamamento 
Público.
4. Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação do 
processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a mesma deverá ser manifesta em documento 
assinado pelo responsável pela organização proponente, que deverá ser encaminhado ao CMDCA e ao órgão 
gestor.
5. Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo órgão gestor que deverá, respei-
tada a legislação vigente, consultar o CMDCA.
6. A inexatidão de afi rmativas, declarações falsas ou irregulares em     quaisquer documentos, ainda que 
verifi cada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de seleção anulando-se a 
participação, bem como todos os atos dela decorrentes , sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
7. A entidade se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou palestras , cursos proferidos pela 
Secretaria de Promoção Social  , cujo propósito seja a qualifi cação profi ssional e a busca pela excelência 
no serviço prestado.
              8. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados divul-
gados na Imprensa Ofi cial e no Site do Município de Itapetininga.
              9. O resultado fi nal do processo de Chamamento Público será dia 16.12.14

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE, CPF Nº XXXX, ATESTO, para fi ns de 
formalização de Convênio com Secretaria de Promoção Social , que o(a) NOME DA ENTIDADE PROPO-
NENTE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXX, situado(a) à ENDEREÇO COMPLETO com CEP, apresenta 
capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto conforme especifi cado no Proje-
to Técnico, apresentado para o Chamamento Público ........./2014, considerando as experiências adquiridas 
na execução de projeto(s)/ação(es) na  área de Assistência Social.
 A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os) 
nos últimos três anos, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando 
a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsa-
bilidade da entidade com as obrigações assumidas, confi rmando assim a capacidade técnica, física e opera-
cional para a execução do que foi proposto.
Município, xxx de xxxxx de 2014

...........................................................................................
NOME DO DIRIGENTE DA PROPONENTE
CARGO
PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE PROPONENTE
ANEXO 
Identifi cação da Entidade
Histórico
Objetivos Institucionais
Estrutura Organizacional
Corpo Técnico
Atributos Específi cos
Experiência em Convênios
Qualifi cações e Expertises
Normativos e Regulamentos de Compras e Serviços
Comunicação (sites e publicações)
Projetos Realizados nos Últimos Três Anos
Ano de 2013
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2012
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
Ano de 2011
Nome do projeto/ação:
Entidades Parceiras:
Período de Vigência:
Número de Benefi ciados:
Ações/Atividades desenvolvidas *Descrever as atividades desenvolvidas, recursos humanos envolvidos, 
objetivo geral e resultados alcançados.
Documentos Comprobatórios a serem encaminhados em anexo:
a) fotos
b) materiais de divulgação (folders, cartazes e etc)
c) matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc)
d) cópia de instrumento específi co (contratos, convênios, termos de parceria e etc)
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROJETOS APROVADOS
Relação de Documentos para celebração de convênio com a Secretaria Municipal de Promoção Social:
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL ,REGISTRADO 
CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA E POSSE DA ATUAL DIRETORIA
CNPJ
CÓPIA DO CPF E RG DO REPRESENTANTE LEGAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA ESTADUAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA-FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- HABILITAÇÃO DO CONTADOR 
DA ENTIDADE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDCA E CMAS- CONSELHO DA CRIANÇA E CON-
SELHO DE ASSISTÊNCIA 
COMPROVANTE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SÃO MEMBROS DA DIRETORIA OS CONTRATADOS COM RECURSOS 
GOVERNAMENTAIS , QUE NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS , AGENTES POLÍTI-
COS , OU SEUS CÔNJUGES , COMPANHEIROS EM LINHA RETA OU PARENTES ATÉ 3º GRAU OU 
POR ADOÇÃO.
PROVA DA EXISTÊNCIA DE VINCULO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ( CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE).
DECLARAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a 
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos 
dos artigos 1º da Lei Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 
23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;

Rua José Afonso, Vila Labrunetti – 01.14.057.0135.001
Rua Padre Carlos Regatieri, Vila Rio Branco – 01.01.006.0044.001
Rua Sergio Angra de O. Machado, Jardim Colombo – 01.14.039.0045.001 – 01.14.039.0060.001
Rua Laudino Pinheiro, Jardim Bela Vista – 01.09.142.0068.001
Rua Benedito Ramos de Almeida, Vila Piedade – 01.02.029.0079.001
Rua Joaquim Pedro de Oliveira, Vila Belo Horizonte – 01.03.097.1901.001
Rua São Miguel Arcanjo, Vila Paulo Ayres – 01.03.110.0220.001
Rua Genick Yabuk, Jardim Santa Inês – 01.02.430.0175.001
Rua Juvenal Rolim Cirineu, Jardim Itália – 01.07.113.0177.001
10-Rua Juvenal Rolim Cirineu, Jardim Itália – 01.07.113.0160.001
11-Rua Jair Barth, Vila Barth – 01.11.041.0459.001
12-Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.760.0370.001
13- Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem – 01.02.400.0100.001
14-Rua João Batista Cunha, Vila Maria Isabel – 01.02.033.0081.001
15-Rua Benedito Vieira dos Santos, Chacara Sottemo – 13.24.002.1136.001
16-Rua Roque Cesário Albino, Vila Nastri II – 01.10.069.0373.001
17-Rua Minervina Leonel Vieira Cardoso, Vila Sonia – 01.09.085.0340.001
18-Rua Antenor da Silva, Atenas do Sul – 01.09.045.0050.001 - 01.09.045.0061.001 – 01.09.045.0072.001 
– 01.09.045.0084.001.
19-Rua Vlademir P. das Dores, Jardim Casa Grande – 01.03.074.0338.001
20-Rua Querino Pereira de Moraes, Jardim Dayse – 01.02.114.0217.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de Multa 
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Muni-
cipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 562/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Esaú Correa de Moraes, Vila Rosa, com inscrição cadastral n. 
01.11.044.0040.001, no valor de R$ 187,50 (Cento e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) dias 
a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 
e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifi cação n. 
2.384/14 de 21/10/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 268/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Cesar Augusto Salem Monteiro, Vila Salem com inscrição cadastral n. 
01.02.095.0010.001, no valor de R$ 210,00 (Duzentos e dez reais), tendo em vista que deixou de cumprir o 
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 
5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) dias 
a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 
e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifi cação n. 
1.507/14 de 02/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 343/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.400.0100.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a cons-
trução do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
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-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 229/14 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Olavo Soares, Vila José Salem, com inscrição cadastral n. 01.02.310.0160.001, 
no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

INSTITUIÇÃO NOSSO LAR
CNP: 00403,179/0001-28
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e estatutárias, fi cam convocados os membros da atual Diretoria, da Ins-
tituição Nosso lar, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 24 de 
Novembro de 2014, ás 18h30minh nas dependências da Instituição à Rua João Marcondes, nº 81, Vila São 
Gonçalo, Bairro da Chapadinha, Itapetininga/SP, a fi m de colher as devidas assinaturas na última ata de 
reunião da gestão atual. 
Solicitamos a presença de todos.

MARILENE ALVES DE MELLO
(PRESIDENTE)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014
O Presidente do COMDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribui-
ções legais, conforme Lei Municipal 2.934/1989, CONVOCA através do presente Edital, os membros do 
COMDEMA para a Assembleia Geral que será realizada no dia 08 de dezembro de 2014, com primeira 
convocação às 16 horas e segunda convocação às 16 horas e 30 minutos, na sede da Associação dos Enge-
nheiros da Região de Itapetininga – AERI, localizada na Rua Pedro Cardoso, 75, Jardim Mesquita; com a 
seguinte ordem do dia:
1. Eleição da nova diretoria;
2. Filiação de novas entidades e
3. Assuntos gerais.
Itapetininga, 19 de novembro de 2014.

DÉCIO HUNGRIA LOBO
PRESIDENTE - COMDEMA

EXTRATOS DE  TERMOS ADITIVOS  ESTADUAIS -2014

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº 37/2014 
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social 
Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo  
Vigência :prorrogada até  31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº 47/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social 
Conveniada: Instituição Nosso Lar
Vigência : prorrogada até  31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº 31/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Serviço de Obras Sociais
Vigência  : prorrogada até   31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo - Estado
Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº45/2014
 Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social 
Conveniada: Casa da Criança S   ão Vicente de Paulo
Vigência :  prorrogada até 31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº46 /2014, 
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada: CPSI - Casa da Promoção Social da Imaculada, 
Vigência :  prorrogada até 31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº41/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: EPAM - Entidade de Promoção e Assistência à Mulher
Vigência : prorrogada até  31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº44/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
Vigência  :  prorrogada até 31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº 32/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Lar São Vicente de Paulo
Vigência :  prorrogada até  31/01/2015

Extrato de Termo Aditivo  - Estado
Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº42/2014 
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Centro Social Irmã Madalena
Vigência  :  prorrogada até 31/01/2015

EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS - FEDERAIS -2014

Extrato de Termo Aditivo  - Federal
 Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº36/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo
Vigência : prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo  – Federal
Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº48/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social. 
Conveniada: Lar São Vicente de Paulo
Vigência : prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo  – Federal
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº39/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social 
Conveniada: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Vigência : prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo - Federal
Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº35/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: GAADI - Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga
Vigência : prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo - Federal
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº30/2014
 Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Instituição Nosso Lar
Vigência: prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo - Federal
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº34/2014
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo 
Vigência : prorrogada até 28/02/2015

Extrato de Termo Aditivo - Federal
Termo Aditivo nº do Convênio SMPSI nº33/2014
 Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: SOS - Serviço de Obras Sociais  
Vigência :prorrogada até 28/02/2015

VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 18 DE NOVEMBRO 2014.

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE LAUDA Nº 35
DEFERIMENTO : DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL- ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.3157/2014.Proc.0488/2014.Atividade –LANCHONETE-NERCI DE ALMEIDA RIBEIRO-ME.)
(Prot.3276/2014.Proc.0523/2014.Atividade –BAR-THAIS LOPES DA SILVA MARCELINO-MEI.)
(Prot.2805/2014.Proc.0421/2014.Atividade –COMERCIO DE CARNES-CASA DE CARNES PEDROSO 
E PROVASI LTDA-EPP.)
(Prot.3314/2014.Proc.0542/2014.Atividade –BAR-JESSICA SANTOS DE FREITAS-MEI.)
CANCELAMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.3345/2014.Atividade –PADARIA–MARCIA LOPES DA SILVA MARCELINO.)
(Prot.3222/2014.Atividade –MERCEARIA–J.B. DE LIMA ITAPETININGA-ME.)
(Prot.3321/2014.Atividade –MERCEARIA–JOSEANE SILVEIRA ROCHA MORELLI-ME.)
(Prot.3320/2014.Atividade –SERV.AMBULANTES- DARCI RAMOS CORREA-ME.)
(Prot.3350/2014.Atividade –COM. VAREJ.DE ALIMENTOS- PATRIK REGIS DE OLIVEIRA-ME.)
CANCELAMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.2583/2014.Atividade –CONTROLE DE PRAGAS–QUALITY-TEC CONTROLE DE PRAGAS.)
(Prot.3229/2014.Atividade –ATIV.MEDICA–ROSANGELA EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA.)
(Prot.2884/2014.Atividade –ATIV.MEDICA RESTRITA CONSULTA–ROBERTO NACCO-ME.)
DEFERIMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE. 
(Prot.3182/2014.Proc.0497/2014. Atividade–COSMETICOS- MIEKO HOMMA TANABE-ME.)
(Prot.3169/2014.Proc.0494/2014.Atividade–YTA COSMETICOS LTDA-EPP.)
(Prot.3222/2014.Proc.0513/2014.Atividade–CLINICA ODONT.- GOES E GALVÃO SERVIÇOS ODONT. 
LTDA-ME.)
(Prot.3270/2014.Proc.0522/2014.Atividade–CONSUL.ODONT.-LUIS RICARDO BORGES CHIARA-
DIA.)
(Prot.3214/2014.Proc.0512/2004.Atividade–CONSUL.MÉDICO-ROBERTO NACCO & CIA LTDA-ME.)
(Prot.2975/2014.Proc.0455/2014.Atividade–CABELEREIROS- LUCI COMERCIO LTDA-ME.)
(Prot.3174/2014.Proc.0497/2014.Atividade–ESTETICA- MARIANA APARECIDA TAVARES DE OLI-
VEIRA BASSO
DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE. 
(Prot.3248/2014.Proc.0282/2005.Atividade– PSICOLOGA –LORAINE REIGOTA DE MELLO GARCIA.)
(Prot.3073 /2014.Proc.1142/1997.Atividade-FISIOTERAPIA–BRUNA CIRINEU SACCO MARTINS.)
(Prot.3217 /2014.Proc.0027 /2012.Atividade-PSICOLOGA-JULIA HELENA CASTRO VALIO.)
(Prot.3238/ 2014.Proc.0202/2005.Atividade-PSICOLOGA-MARIA ADÉLIA DOS SANTOS PAIVA PE-
REIRA.)
(Prot.3219/ 2014.Proc.0004/2010.Atividade-PSICOLOGA-MARIA CÉLIA ROCHADE MELLO JUN-
QUEIRA.)
(Prot.3188 / 2014.Proc.0090/2012.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-CLINICA INFANTIL CAMAR-
GO.)
(Prot.2991 / 2014.Proc.0117/2009.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-MARILIA ORSI ROSA DA SIL-
VA RIOS.) 
(Prot.3120 / 2014.Proc.0213/2005.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-EDUARDO SEIJI YAMAMO-
TO.) 
(Prot.3121/ 2014.Proc.0214/2005.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-LUCIA YURI TOYOKAWA.) 
(Prot.3155/ 2014.Proc.0091/2000.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-SINHITI YAMAMOTO.) 
(Prot.3140/ 2014.Proc.0406/2013.Atividade-CONSULTORIO MEDICO-CAIO HUGO JUBRAN MOU-
RA.)
(Prot.2898/2014.Proc.0335/2013.Atividade–UNIMED DE ITAPETININGA COOP. DE TRABALHO MÉ-
DICO.)
(Prot.3107/2014.Proc.0419/2010.Atividade–COMERCIO VAREJ.ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI-
COS-ITAPETININGA PRODUTOS MÈDICOS.)
(Prot.3106/2014.Proc.0218/2012.Atividade–COMERCIO VAREJ.PROD. MEDICOS-CELIA 
F.KIRIHARA-ME.)
(Prot.3266/2014.Proc.0100/2004.Atividade–CONS.ODONTOLOGICO COM RAIO X-LUIZ CARLOS 
RODRIGUES.)
(Prot.3272/2014.Proc.0085/2012.Atividade–PSICOLOGA-KATIA SILENE FELIX DA SILVA.)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ENDEREÇO ÁREA DA SAÚDE.
(Prot. 3248/2014. Atividade - PSICOLOGA- LORAINE REIGOTA DE MELLO GARCIA).

GERALDO   FORTES SOBRINHO.
DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamento 
de n. 94/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 25342 e do CPF/
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CNPJ n. 08.795.261/0001-57, com o ramo de atividade de “Lubrifi cação, limpeza, lustração, revisão, carga 
e recarga ...”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fi scal de acordo com o in-
ciso IV do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, 
e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, no valor de R$ 
441,24 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), mais os respectivos acréscimos legais, 
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente 
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 14.669 de 25 de Março de 2013, proveniente da pres-
tação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar 
n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tri-
butário Municipal. 
Itapetininga, 20 Novembro de 2014.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamento 
de n. 95/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 25285 e do CPF/
CNPJ n. 08.778.618/0001-99, com o ramo de atividade de “Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 
placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres ...”, com paradeiro desconhecido no município, 
através de arbitramento fi scal de acordo com o inciso IV do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) lei nº 
5.172 de 25 de Outubro de 1966, no valor de R$ 722,16 (setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), 
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 14.659 de 25 de 
Março de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 24.01 da lista de serviços constante 
no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tri-
butário Municipal. 
Itapetininga, 20 Novembro de 2014.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamen-
to de n. 113/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 25.640 e 
do CPF/CNPJ n. 06.372.990/0001-75, com o ramo de atividade de “Representação de qualquer natureza, 
inclusive comercial”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fi scal de acordo 
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, no valor de R$ 3.211,15 (Três mil duzentos e onze reais e quinze centavos), mais os respectivos 
acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature-
za), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 22213 de 21 de maio de 2014, 
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10.09 da lista de serviços constante no artigo 84 da 
Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tri-
butário Municipal. 
Itapetininga, 20 de novembro de 2014.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamento 
de n. 122/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 25671 e do 
CPF/CNPJ n. 09.043.206/0001-73, com o ramo de atividade de “Execução, por administração, empreitada 
ou subempreitada ...”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fi scal de acordo 
com o inciso IV do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, no 
valor de R$ 807,12 (oitocentos e sete reais e doze centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à 
falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo 
de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 14.684 de 25 de Março de 2013, proveniente da prestação de 
serviços conforme subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 
29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tri-
butário Municipal. 
Itapetininga, 13 Novembro de 2014.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE CHAMAMENTO – 084/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no 
Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 24 a 28 de novembro de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Ita-
petininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– TÉCNICA DE ENFERMAGEM -  Ref. 09

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
GRAZIELE MACEDO BATISTA LEODERIO 43.119.559-6 56º 

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos admi-
nistrativo.

Itapetininga, 19 de novembro de 2014.
JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

LEI Nº 5.951, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Mário Espolaor à via pública localizada no loteamento Portal dos Pinheiros I. 
(Projeto de Lei nº 159/2014, de autoria do vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Mário Espolaor a rua 4, localizada no loteamento Portal dos Pinheiros I, 
com início na rua Affonso Mattarazzo, e com término na rua 5, com largura de 12.00 metros e extensão de 
117,72 metros.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.952, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Irineu Abib Vaz da Rocha à via pública localizada no loteamento Residencial Golden 
Ville.
(Projeto de Lei nº 161/2014, de autoria do vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Irineu Abib Vaz da Rocha a avenida 2, localizada no loteamento Residen-
cial Golden Ville, com início na avenida Wenceslau Brás, e com término na rua 28, com largura de 18.00 e 
extensão de 959,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.953, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome da senhora Helena Soares Magnatti Jubran à vila Dignidade localizada no loteamento Morada do 
Sol. (Projeto de Lei nº 163/2014, de autoria do vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se vila Helena Soares Magnatti Jubran a vila Dignidade localizada na rua Rubens 
Custódio, esquina com a rua Haroldo Leonel Loenert, no loteamento Morada do Sol. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.954, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Altera Lei Municipal nº 5.656, de 3 de dezembro de 2012, que ‘Autoriza o Município a conceder o uso do 
prédio público à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, para abrigar o 3º 
(Terceiro) Pelotão de Policiamento Ambiental, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 166/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 5.656, de 3 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art.1º Fica o Município de Itapetininga autorizado a conceder, a título gratuito, nos termos do § 2º do arti-
go 161 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, o uso do prédio localizado na Praça Gaspar Ricardo 
nº 26, dispensada a realização de licitação com fundamento no inciso I, § 2º do artigo 17 da Lei 8.666/93, 
ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, para a instalação do 3º 
(Terceiro) Pelotão de Policiamento Ambiental, pelo prazo de (20) vinte anos, prorrogáveis por igual perí-
odo.” (N.R.)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.955, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome da Irmã Columba Gierlich à via pública conhecida como rua 8, localizada no loteamento Gra-
mado II.
(Projeto de Lei nº 169/2014, de autoria da vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Irmã Columba Gierlich a via pública conhecida como rua 8, localizada no 
loteamento Gramado II, com início na rua Capitão João Cesarino Barreto, e com término na avenida Fran-
cisco Weiss Júnior, com largura de 14.00 metros e extensão de 237,55 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.956, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Benedito Nunes da Costa à via pública conhecida como rua 23, localizada no Resi-
dencial Golden Ville.
(Projeto de Lei nº 170/2014, de autoria do vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Benedito Nunes da Costa a via pública conhecida como rua 23, localizada 
no loteamento Residencial Golden Ville, com início na avenida 1b, e com término na divisa da área verde, 
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com largura de 14.00 metros e extensão de 188,75 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.957, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome da Irmã Silvéria Spiess à via pública conhecida como rua 7, localizada no loteamento Gramado 
II.
(Projeto de Lei nº 171/2014, de autoria da vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º 1º Passa a denominar-se rua Irmã Silvéria Spiess a via pública conhecida como rua 7, localizada 
no loteamento Gramado II, com início na rua Capitão João Cesarino Barreto, e com término na rua Heitor 
Tedeschi, com largura de 14.00 metros e extensão de 281,74 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE
 

LEI Nº 5.958, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do doutor Themístocles Santos Cassimiro à via pública conhecida como rua 18, localizada lote-
amento Residencial Golden Ville.
(Projeto de Lei nº 172/2014, de autoria do vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua doutor Themístocles Santos Cassimiro a via pública conhecida como rua 
18, localizada no loteamento Residencial Golden Ville, com início na avenida 1b, e com término em terreno 
particular, com largura de 14.00 metros e extensão de 189,26 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.959, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
Dá o nome do senhor Domingos Matarazzo à via pública conhecida como rua 14, localizada no loteamento 
Portal dos Pinheiros I.
(Projeto de Lei nº 173/2014, de autoria do vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Domingos Matarazzo a via pública conhecida como rua 14, localizada no 
loteamento Portal dos Pinheiros I, com início na rua Affonso Matarazzo e com término no muro de tapagem 
que divide com a avenida Wenceslau Brás, com largura de 12.00 metros e extensão de 214,07 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.960, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Ernesto Lombardi à via pública conhecida como rua 12, localizada no loteamento 
Portal dos Pinheiros I.
(Projeto de Lei nº 174/2014, de autoria do vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Ernesto Lombardi a via pública conhecida como rua 12, localizada no lote-
amento Portal dos Pinheiros I, com início na rua Affonso Matarazzo, e com término na rua 17, com largura 
de 12.00 metros e extensão de 170,56 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.961, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Francisco de Castro Garcia à via pública conhecida como rua 13, localizada no lote-
amento Portal dos Pinheiros I.
(Projeto de Lei nº 175/2014, de autoria do vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Francisco de Castro Garcia a via pública conhecida como rua 13, localizada 
no loteamento Portal dos Pinheiros I, com início na rua Affonso Matarazzo, e com término na rua 17, com 
largura de 12.00 metros e extensão de 164,95 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.962, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome do senhor Eulógio Aparecido Dassi (Elói da Natura) às avenidas sem denominações, localizadas 
no loteamento Residencial Golden Ville.
(Projeto de Lei nº 176/2014, de autoria do vereador Jair Aparecido de Sene.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se avenida Eulógio Aparecido Dassi (Elói da Natura) as avenidas 1, 1a, 1b, e 1c, 
localizadas no loteamento Residencial Golden Ville, com início na rua 28, e término em terreno particular, 
com largura de 24.00 metros e extensão de 826,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.963, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dá o nome da senhora Sara Rodrigues da Silva à via pública localizada no loteamento Residencial Golden 
Ville.
(Projeto de Lei nº 177/2014, de autoria do vereador Jair Aparecido de Sene.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Sara Rodrigues da Silva a rua a 28, localizada no loteamento Residencial 
Golden Ville, com início na divisa do loteamento, Jardim Residencial Terras de Santo Antonio, na rua Dou-
tor José Soares Hungria Filho, e com término em terreno particular, com largura de 15.00 metros e extensão 
de 364,22 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.964, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor que 
especifi ca, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 178/2014, de autoria da Mesa da Câmara.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Legislativo, autorizado a fazer a transferência de fontes de recursos, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a atender as seguintes rubricas:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.2039.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil R$   10.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$   40.000,00
 Total R$   50.000,00

Art. 2° O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, será coberto com a anulação 
parcial das rubricas da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte 
conformidade:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.2039.3.3.90.35 – Serviços de Consultoria R$     50.000,00
Total R$     50.000,00

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.308, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribui-
ções legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.804 de 27 de Dezembro de 2013, com a redação dada pela 
lei 5.813 de 9 de Janeiro 2014, 
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do 
orçamento vigente:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político 
(118) – 123610006.2089 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 500.000.00
(119) – 123610006.2089 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 100.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente
(290) – 041220001.2039 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 110.000.00
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(363) – 271220001.2039 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  R$   25.000.00
TOTAL         R$ 735.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político
(132) – 123650007.2039 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 600.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(294) – 175120029.2061 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 110.000.00
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(361) – 271220001.2039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$   25.000.00
TOTAL        R$ 735.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos catorze dias de novembro de 2014.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.309, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor que 
especifi ca de acordo com a Lei nº 5.964, de 19 de novembro 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Legislativo Municipal, uma transferência de fontes de recursos, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a atender as seguintes rubricas:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.2039.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil R$   10.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$   40.000,00
Total R$   50.000,00
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Art. 2° O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, será coberto com a anulação 
parcial das rubricas da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte 
conformidade:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.2039.3.3.90.35 – Serviços de Consultoria R$     50.000,00
Total R$     50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2014.

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 707, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 45627/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Rosana Antunes de Queiroz, Escriturária, do Processo 
Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 25/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 708, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 45947/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, o Senhor Antônio Cesário Neto, Enfermeiro, do Processo Seletivo 
Simplifi cado, Edital 002/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 25/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 709, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 46113/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Letícia Correa da Silva Martins, Técnica de Enfermagem, 
do Processo Seletivo Simplifi cado, Edital 002/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 25/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 47092/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, o Senhor Eude Lacerda Vilar Junior, Escriturário, do Processo 
Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 18/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 711, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 47141/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Kátia Aparecida Ribeiro Barbosa de Queiroz, Cozinheira, 
do Processo Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 25/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 712, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Elisandra dos Santos Teixeira, Escriturária, do Processo 
Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 18/11/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 713, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, do cargo de motorista do Processo Seletivo Simplifi cado, Edital 
001/2013, lotados na Secretaria de Saúde, a partir de 25/11/2014, os funcionários abaixo relacionados:
Alencar Portela Batalha Batista Ribas;
Antônio Carlos Gonçalves da Silva;
Celso Ferreira de Barros;
Claudio Fernando Soares Pires;
Jeferson Luiz dos Santos;
Ronaldo de Oliveira;
Sérgio Pereira Bastos;
Sidnei Aparecido Vieira;
Silvio Luiz Machado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 714, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 24 DE NOVEMBRO DE 2014, 
tendo em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– AUXILIAR DE PRIMEIRA INFÂNCIA– Ref. 07
NOME CLASSIFICAÇÃO

GILMARA APARECIDA AIRES DE CAMARGO 280º
VANESSA COUTINHO VALIM 281º
SIMONE FRANÇA VIEIRA 282º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 715, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 24 DE NOVEMBRO DE 2014, 
tendo em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
NOME CLASSIFICAÇÃO

VALÉRIA REGINA CHIOVITTI RIBEIRO 284º
ROSELAINE DE OLIVEIRA CORREA 285º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 716, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Nomeação de Manuela Augusta Moro Zene Pereira Esteves, para o cargo de 
Agente de Fiscalização, Ref. 08, objeto da Portaria nº640, de 02/10/2014, publicado no Semanário Ofi cial 
do Município, por desistir de entrar em exercício.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 717, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º O inciso II do art. 1º da Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 1º ... 
II – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurí-
dicos, com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação:
Aldo José Camargo;
Fabiana de Oliveira Moraes de Almeida; e
Rosângela Aparecida Alves Nery Nascimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 403, de 17 de junho de 
2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 718, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Aline Cristine de Campos Santos Oliveira, Escriturária, do 
Processo Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 18/11/2014. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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EXTRATO DE CONVÊNIO
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: Centro de Apoio Social ao Adolescente – CASA 
OBJETO DO CONVÊNIO: Fornecimento de alimentação escolar (gêneros alimentícios) complementar e não 
específi ca, sendo que o armazenamento, preparo e distribuição será de inteira responsabilidade do CASA.
ASSINATURA DO CONVÊNIO: 07 de outubro de 2014.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO DA S.M.E. N.º 468, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a divisão em etapas do Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica 
em Sede Provisória do Sistema Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2015, e dá providências correlatas.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais considerando art. 24, 29, 30, 32 e 37 da 
Lei Complementar N.º 03/1998, alterada pela Lei Complementar N.º 21/2007, o § 5º do art. 4º da Resolução da 
SME N.º 401, de 23 de setembro de 2014.resolve:
Art. 1º - Fica o concurso de remoção disciplinado por meio da  Resolução da SME N.º 401, de 23 de setembro 
de 2014 para professores e diretores de educação básica admitidos em sede provisória dividido em duas etapas:
I – 1ª etapa: aos profi ssionais do magistério, qualifi cados no caput deste artigo, admitidos até o dia 28 (vinte e 
oito) de outubro deste ano, nos termos da Resolução da SME N.º 401, de 23 de setembro de 2014.
II – 2ª etapa: aos profi ssionais do magistério, qualifi cados no caput deste artigo, admitidos após o dia 28 (vinte 
e oito) de outubro deste ano, somente, conforme o inciso IV, do § 2º do art. 19 da Resolução da SME N.º 401, 
de 23 de setembro de 2014, sendo que os profi ssionais qualifi cados neste inciso e os candidatos com sede 
provisória no ano letivo de 2014 que não foram atendidos em sua indicação ou deixarem de indicar, ser-lhe-ão 
atribuídas as vagas remanescentes do Concurso de Remoção, em 16 (dezesseis) de dezembro deste ano às 18h00 
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicada e registrada na Secretaria Municipal da Educação no dia 20 de novembro de 2014.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2014
Processo n°. 296/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ATENDER PACIENTES COM 
PROCESSOS JUDICIAIS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CM HOSPITALAR LTDA CNPJ: 12.420.164/0003-19

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

01 500 FR OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 6% - FRAS-
CO CONTENDO 100 ML

NOVARTIS R$ 26,37 R$ 13.185,00

15 3.600 CAPS METILFENIDADO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA 
DE LIBERAÇÃO MODIFICADA

NOVARTIS R$ 4,08 R$ 14.688,00

50 2.800 COMP MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5 NOVARTIS R$ 2,68 R$ 7.504,00

51 3.000 UN RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDÉRMICO 27 
MG/15CM² (13,3 MG/24 H).

NOVARTIS R$ 9,82 R$ 29.460,00

54 3.000 ENV MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG GRANULOS 
ORAIS SACHÊ

MERCK R$ 1,34 R$ 4.020,00

55 3.360 COMP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG MERCK R$ 1,92 R$ 6.451,20

57 6.000 COMP OXICODONA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO 
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA

MUNDI-
PHARMA

R$ 7,75 R$  46.500,00

59 3.000 UN RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDÉRMICO 18 
MG/10CM² (9,5 MG/24 H).

NOVARTIS R$ 9,82 R$ 29.460,00

60 24 FAMP RANIBIZUMABE SOLUÇÃO PARA INJEÇÃO A 10 
MG/ML

NOVARTIS R$ 
2.416,50

R$ 57.996,00

61 5.600 COMP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMI-
NA 850 MG JANUMET® **

MERCK R$ 1,91 R$ 10.696,00

63 1.800 COMP TELMISARTANA 80 MG BOEHRIN-
GER

R$ 2,47 R$ 4.446,00

66 3.000 COMP METILFENIDADO, CLORIDRATO 18 MG COMPRI-
MIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

JANSSEN R$ 5,83 R$ 17.490,00  

69 3.000 COMP LINAGLIPTINA 5 MG BOEHRIN-
GER

R$ 3,55 R$ 10.650,00

70 2.800 COMP ALISQUIRENO 300 MG + HIDROCLORTIAZIDA 12,5 
MG

NOVARTIS R$ 1,99 R$ 5.572,00

73 3.600 COMP METILFENIDADO, CLORIDRATO 40 MG CÁPSULA 
DE LIBERAÇÃO MODIFICADA

NOVARTIS R$ 4,50 R$ 16.200,00

74 7.500 COMP CLOXAZOLAM 4 MG OLCADIL® ** NOVARTIS R$ 1,30 R$ 9.750,00

76 2.800 COMP RIVAROXABANA 20 MG BAYER R$ 4,40 R$ 12.320,00

89 24 FAMP PALIVIZUMABE 100 MG/ML, PÓ LIOFILIZADO ES-
TÉRIL + AMPOLA DILUENTE COM 1 ML DE ÁGUA 
PARA INJETÁVEIS

ABBOTT R$ 
3.416,39

R$ 81.993,36

PORTAL LTDA CNPJ: 05.005.873/0001-00
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR 

UNIT
VR TOTAL

02 500 UN INSULINA ASPARTE + ASPARTE PROTAMINA 30/70 
UI/ML, COM SISTEMA SE APLICAÇÃO 3 ML

NOVOMIX R$ 28,61 R$ 14.305,00

17 1.500 UN INSULINA DETEMIR 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁ-
VEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML

LEVEMIR R$ 46,36 R$ 69.540,00

29 3.600 COMP PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PANTOPRA-
ZOL

R$ 0,22 R$ 792,00

34 300 FR LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FR 120 ML INLACT R$ 6,54 R$ 1.962,00

37 100 FR GLUCAGON 1 MG/ 1UI GLUCAGEN R$ 80,75 R$ 8.075,00

47 300 FR INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁ-
VEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML

NOVORA-
PID

R$ 24,60 R$ 7.380,00

77 3.600 COMP MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG MICOFENO-
LATO

R$ 1,36 R$ 4.896,00

79 1.800 COMP LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 30 MG VENVANSE R$ 5,92 R$ 10.656,00

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 09.192.829/0001-08
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

03 20.000 COMP OXCARBAZEPINA 600 MG OLEPTAL R$ 0,60 R$ 12.000,00

04 20.000 COMP OXCARBAZEPINA 300 MG OLEPTAL R$ 
0,3999

R$ 7.998,00

18 2.800 COMP VENLAFAXINA 75 MG VENLIFT R$ 0,60 R$ 1.680,00

31 2.800 COMP VENLAFAXINA 150 MG VENLIFT R$ 0,72 R$ 2.016,00

HOSPFAR  IND. E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR CNPJ: 26.921.908/0001-21
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

05 5.000 FAMP INSULINA GLARGINA 100 UI/ML – REFIL 3 ML SANOFI R$ 62,03 R$ 310.150,00

08 3.000 COMP BROMAZEPAN 6 MG EUROFAR-
MA

R$ 0,12 R$ 360,00

13 1.800 COMP ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO DE LIBERA-
ÇÃO LENTA

PFIZER R$ 0,80 R$ 1.440,00

19 50 FR LATANORPOSTA 0,005% 50 MCG/ML – FRASCO 2,5 
ML XALATAN® **

PFIZER R$ 38,50 R$ 1.925,00

36 300 FAMP INSULINA GLULISINA 100 UI/ML REFIL 3 ML SANOFI R$ 15,36 R$ 4.608,00

41 3.600 COMP DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG SERVIER R$ 0,21 R$ 756,00

58 2.800 COMP SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50 MG WYETH R$ 2,60 R$7.280,00

82 2.800 COMP SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG WYETH R$ 2,87 R$ 8.036,00

84 1.800 COMP DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG SERVIER R$ 2,59 R$ 4.662,00

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 43.295.831/0001-40
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

06 200 FR INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO 10 ML ELI R$ 55,49 R$ 11.098,00

28 150 FR ACETATO DE RETINOL 50.000 UI + CALECALCIFE-
ROL 10.000 UI FR 10 ML

TAKEDA R$ 3,56 R$ 534,00

42 2.800 COMP CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG CYMBAL-
TA® **

ELI R$ 6,80 R$ 19.040,00

56 2.000 FAMP INSULINA LISPRO 100 UI/ML – REFIL 3 ML ELI R$ 22,16 R$ 44.320,00

64 9.000 COMP CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG TAKEDA R$ 0,19 R$ 1.710,00
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CRISTALIA PRODUTOPS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                   CNPJ: 44.734.671/0001-51
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

09 4.200 COMP CITALOPRAN 20 MG DENYL R$ 0,149 R$ 625,80

25 1.000 FR CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML – FR 10 ML TRAMADON R$ 8,45 R$ 8.450,00

26 1.800 COMP LAMOTRIGINA 100 MG NEURAL R$ 0,319 R$ 574,20

27 1.800 COMP AZATIOPRINA 50 MG IMUNEN R$ 1,15 R$ 2.070,00

72 1.800 COMP DONEPEZILA CLORIDRATO 5 MG LABREA R$ 1,24 R$ 2.232,00

DIMACI/MG – MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ: 12.927.876/0001-67
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

10 21.000 COMP CLOPIDOGREL 75 MG GENÉRICO R$ 0,39 R$ 8.190,00

24 6.000 COMP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500 MG GENÉRICO R$ 0,558 R$ 3.348,00

52 6.000 COMP MEMANTINA 10 MG CLOMENAC R$ 0,65 R$ 3.900,00

78 7.200 COMP GABAPENTINA 300MG GAMIBETAL R$ 0,30 R$ 2.160,00

DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 04.027.894/0003-26      
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

11 1.800 COMP MALEATO DE MIDAZOLAM 15 MG GENERICO R$ 0,45 R$ 810,00

21 6.000 COMP DIVALPROATO DE SODIO - 500 MG GENERICO R$ 0,78 R$ 4.680,00

35 1.800 COMP ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 400UI EMAMA R$ 0,345 R$ 621,00

38 6.000 COMP POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS CENTRUM® ** QUELATUS R$ 0,83 R$ 4.980,00

43 1.800 COMP FENOFIBRATO 250 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO 
RETARDADA

LIPANON R$ 1,41 R$ 2.538,00

45 3.000 UN ENOXAPARINA 60 MG SOL. INJ. SERINGA 1 ML + 
SIST.. SEG. SUBCUTANEA

VERSA R$ 17,90 R$ 
53.700,00

65 1.750 BIS SORBITOL 70% 4,64 G + LAURIL SULFATO DE SÓ-
DIO 0,05 G + VEICULO QSPP 6,50 G

MINILAX R$ 2,349 R$ 4.110,75

88 3.600 COMP DEXCLORFENIRAMINA 6 MG POLARAMI-
NE

R$ 0,76 R$ 2.736,00

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.271.474/0001-82        
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

14 1.800 COMP CIPROFIBRATO 100 MG NEO QUIMI-
CA

R$ 0,55 R$ 990,00

16 3.600 COMP TANSULOSINA 0,4 MG COMP. GEOLAB R$ 1,65 R$ 5.940,00

30 2.000 COMP DIPIRONA SODICA 500 MG + PROMETAZINA 5 MG 
+ ADIFENINA 10 MG

CIFARMA R$ 0,22 R$ 440,00

33 1.500 COMP METOTREXATO 2,5 MG BLAU R$ 0,64 R$ 960,00

48 3.000 COMP CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLICALCEFE-
ROL 200 UI

BIONATUS R$ 0,12 R$ 360,00

53 3.600 COMP BROMETO DE PINAVERIO 100 MG TEUTO R$ 1,00 R$ 3.600,00

67 2.800 COMP RABEPRAZOL 20 MG SANDOZ R$ 2,00 R$ 5.600,00

81 1.800 COMP NORTRIPTILINA 75 MG MEDLEY R$ 0,40 R$ 720,00

87 3.600 COMP IBUPROFENO 400 MG NEO QUIMI-
CA

R$ 0,30 R$ 1.080,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 65.817.900/0001-71
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

20 30.000 COMP DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG ABBOTT      R$ 0,46 R$ 
13.800,00

32 6.000 COMP OXIBUTININA 5 MG COMPRIMIDO APSEN R$ 0,42 R$ 2.520,00

39 480 COMP CABERGOLINA 0,5 MG ZODIAC R$ 13,65 R$ 6.552,00

46 6.000 COMP DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, COMPRIMIDO 
REVESTIDO DE LIBERAÇÃO

ABBOTT      R$ 1,47 R$ 8.820,00

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 49.475.833/0012-50
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

40 3.600 ENV ORNITINA, ASPARTATO 3.000 MG GRANULADO EN-
VELOPE 5 G

BIOLAB R$ 4,90 R$ 17.640,00

83 1.800 COMP PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG + CISTINA 20 
MG + NITR ATO DE TIAMINA 60 MG + LEVEDURA 
MEDICINAL 100 MG + QUERATINA 20 MG + ÁCIDO 
AMINOBENZÓICO 20 MG + EXCIPIENTES PANTO-
GAR® **

BIOLAB R$ 1,23 R$ 2.214,00

VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 01.857.076/0001-09
ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA VR UNIT VR TOTAL

44 3.000 UN ENOXAPARINA 40 MG SOL. INJ. SERINGA 1 ML+ 
SIST. SEG. SUBCUTÂNEA

BIOCHIMI-
CO

R$ 14,60 R$ 43.800,00

49 3.000 UN ENOXAPARINA 80 MG SOL. INJ. SERINGA 1 ML + 
SIST.. SEG. SUBCUTANEA

BIOCHIMI-
CO

R$ 25,75 R$ 77.250,00

71 5.400 COMP CODEINA 7,5 MG + PARACETAMOL 500 MG UNIAO QUI-
MICA

R$ 0,68 R$ 3.672,00

Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2014
Processo n°. 302/2014, que objetiva a OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS – CONVÊNIO FEDERAL – Nº 0363.568-21/2011 – MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO – ME CNPJ: 59.881.128/0001-54

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

1 01 UN AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALLCAP.: 9000 BTU/H. MOD: 42LU-
CA009515LC + CONDENSADOR MOD.: 38KCA009515 MC, REF.: SPRIN-
GER CARRIER ( CARENAGEM NA COR PRETA) E INSTALAÇÃO ( CON-
FORME PALNILHA *)

R$2.424,00 R$2.424,00

02 04 UN AR CONDICIONADO PISO-TETO CAP.:18000 BTU/H. MOD: 
42XQC018515LC + CONDENSADOR MOD.: 38XCD018515MC, REF.: 
SPRINGER CARRIER ( CARENAGEM NA COR PRETA) E INSTALAÇÃO ( 
CONFORME PALNILHA *)

R$3.454,00 R$13.816,00

Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014
Processo n°. 314/2014, que objetiva a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TIN-
TAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADA-
NIA, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA – EPP CNPJ: 14.191.875/0001-22

Lote
01

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
unit.

Valor
Total

1 150 BD TINTA BRANCA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, 
DE ACORDO COM A NORMA CET ET SH 14 18 LITROS 
MARCA: SALECRIL

R$ 
211,25

R$ 
31.687,50

2 80 BD TINTA AMARELA A BASE DE RESINA METILMETACRILA-
TO, DE ACORDO COM A NORMA CET ET SH 14 – 18 LITROS
MARCA: SALECRIL

R$ 
211,25

R$ 
16.900,00

3 150 LT SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL-
METACRILATO 18LITROS
MARCA: SALECRIL

R$ 
112,95

R$ 
16.942,50

4 1.500 KG MICROESFERA DE VIDRO DROP-ON – 25KG
TECNOGLASS

R$ 
3,98

R$ 
5.970,00

                                                                                                                                                      
Valor total 
do lote

R$ 
71.500,00

Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ORDENADOR DE DESPESA Nº999 DE 14/01/2013

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2014
Processo n°. 324/2014, que objetiva a OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AS FETIVIDADES NATALINAS DO 
MUNICÍPIO: FESTÃO, STROBO E CORDÃO – FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE GABINETE , HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
BELL ELETRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA EPP  CNPJ: 09.627.856/0001-66

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

03
1.000 UN CORDÃO DE LED NA COR VERDE, CONTENDO 100 LÂMPADAS DE LED 

COR BRANCA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO
R$ 13,15 R$ 

13.150,00

J.J SOUTO – ME CNPJ: 00.149.755/0001-52
Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 500 UN FESTÃO ARAMADO DE 2,7CM DE COMPRIMENTO, COM NO MÍ-
NIMO 0,30CM DE ESPESSURA

R$ 29,97 R$ 14.985,00

CECILIA TURA DE OLIVEIRA – ME CNPJ:19.406.195/0001-00 
Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

02 100 UN STROBO 07 WATTS DE POTÊNCIA R$ 12,15 R$ 1.215,00

Itapetininga, 20 de novembro de 2014. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
ORDENADOR DE DESPESA Nº999 DE 14/01/2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2014
Processo n°. 325/2014, que objetiva a OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AS FETIVIDADES NATALINAS DO 
MUNICÍPIO: CORDÃO DE LED E BOLA DE NATAL – FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GABINETE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao pro-
ponente:
BELL ELETRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA EPP CNPJ: 09.627.856/0001-66

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 1.000 UN CORDÃO DE LED COM FIO NA COR VERDE, CONTENDO 100 
LÂMPADAS DE LED COR BRANCA, COM 10 METROS DE COM-
PRIMENTO

R$ 11,15 R$ 11.150,00

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS CNPJ: 00.226.324/0001-42
Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

02 500 UN BOLA DE NATAL , GRANDE (GG 25 CM), CORES DIVERSAS, 
AZUL, VERMELHA, DOURADA E PRATA, BRILHANTE COM VER-
NIZ

R$ 22,40 R$ 11.200,00

Itapetininga, 20 de novembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

JULGAMENTO DE RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDI-
CAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2014

PROCESSO Nº 267/2014 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS NOVAS UNIDADES ESCOLARES – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. Inicialmente em analise ao re-
curso impetrado pela empresa Pedro Mauro Machado de Almeida Me, protocolo de n.º 43625/1/2014, em face da decisão 
do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na desclassifi cação da empresa, em descumprimento ao item 7.1.3.2; e considerando o 
parecer da Procuradoria Geral do Município nos autos do processo fl s 1392 a 1395, manifestando-se NO MÉRITO, PELO 
INDEFERIMENTO DO RECURSO; outrossim, tendo em vista a analise dos catálogos ser estritamente técnica, e haja vista 
que tal analise foi realizada pelo corpo técnico da Secretaria de Educação, que desclassifi cou as empresas J.J Souto Me nos lotes 
I, II e III; Manancial Comercio de Agua Mineral e Embalagem em Geral no lote III, através da Ata de julgamento memorando 
GSME nº. 220/ 2014 nos autos do processo fl s 1251, 1252 e 1253, e mais, diante do recurso interposto pela empresa Manancial 
Comercio de Agua Mineral e Embalagem em Geral, protocolo de n.º 44652/1/2014 em face a decisão da Secretaria requisitante 
na desclassifi cação da mesma no lote III, pleiteando a revisão da decisão da douta comissão de avaliação técnica, recurso esse 
indeferido através da Ata de julgamento memorando GSME nº. 234/ 2014, nos autos do processo fl s 1380, 1381, 1382, o Pre-
goeiro e a Equipe de Apoio decidem acatar a decisão do Secretário de Educação e da comissão técnica na desclassifi cação das 
empresas mencionadas acima por se tratar de ordem estritamente técnica, e decidem analisar a proposta subsequente na ordem 
de classifi cação, passando-se analisar a proposta da 2ª. e 3ª colocada nos lotes I, II e III, sendo esta aceita pelo Secretário de 
Educação e sua douta comissão técnica através da Ata de julgamento memorando GSME nº. 233/ 2014, nos autos do processo 
fl s 1383, para eventual registro; RATIFICO e ACOLHO o referido parecer como motivação aliunde, e INDEFIRO o recurso 
interposto, alterando-se o laudo classifi catório com a classifi cação da empresa: A Virtual SP Empresarial Ltda EPP, em primeiro 
lugar nos lotes I, II e III do Pregão em epigrafe.
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Tendo em vista o encerramento da fase recursal, com o julgamento do presente recurso, HOMOLOGO e ADJUDICO este 
certame a empresa classifi cada: A Virtual SP Empresarial Ltda EPP CNPJ: 03.392.084/0001-44.
LOTE Nº I no valor total de R$ 1.750.000,00 (Hum milhão setecentos e cinquenta mil reais)

Item Qtd Unid Descrição Mar-
ca

Vr Unit Vr Total

01 200 UND. ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: Especifi cação: 02 portas, 05 prateleiras, corpo nas 
cores: cinza cristal ou bege e nas portas com opções nas cores: azul Del Rey, azul lilás, 
laranja claro, verde limão, preto, branco e vermelho, medidas Mínimas: 1980 mm (altura) 
x 1200 mm (largura) x 450 mm (profundidade); - prateleiras removíveis e ajustáveis; cons-
tituintes: - chapa de aço SAE 1008/1020. - corpo, portas, prateleiras e reforço das portas 
em chapa 22 (0,75mm). - barras de travamentos das portas ø = 1/4 (mínimo). - dobradiças 
em chapa 14 (1,9mm). - dobradiças com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por 
porta. - maçaneta e canopla inteiramente metálicas, de liga não ferrosa, cromadas ou ni-
queladas, com travamento sistema Cremona. – as portas deverão conter malhas perfuradas 
frontal superiores para ventilação interior do armário, as fechaduras de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mín. 4 pinos. - chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. - todas as partes metálicas devem passar por tratamento de desengraxe e 
fosfatização a spray. Fosfato utilizado deve ser de ferro aplicado à quente e receber tinta 
eletrostática a pó (híbrida) com acabamento texturizado – em cada extremidade inferior 
da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproxima-
damente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fi xado ao corpo do 
móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fi xação 
por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá 
ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8´´x 
21.5mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8´´ em 
aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser uni-
das entre si por meio de solda, confi gurando uma estrutura única; - prateleiras com dobras 
duplas nas bordas da frente e fundo, 1ª dobra - mínimo 20 mm 2ª dobra - mínimo 10 mm. 
Dobras laterais simples - mínimo 20 mm. - portas com dobras duplas em todo o perímetro, 
1ª dobra – mínimo 20 mm. 2ª dobra - mínimo 15 mm. - base com dobras duplas, 1ª dobra - 
mínimo 20 mm. 2ª dobra – mínimo 15 mm soldada ao corpo com um mínimo de 10 pontos 
de solda espaçados uniformemente. - rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de 
fi xação das dobradiças. - os reforços das portas devem ser soldados às mesmas com um 
mínimo de 9 pontos de solda para cada porta, espaçados uniformemente. - fi xar portas 
por meio de dobradiças internas soldadas. - as prateleiras devem ser reguláveis através de 
cremalheiras que permitam o ajuste em distâncias de até 100 mm. Para este item o licitante 
VENCEDOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de registro de preços, os se-
guintes documentos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resis-
tência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido 
por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 
500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme 
ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Ade-
rência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por 
profi ssional habilitado que o móvel atende as especifi cações da NR17 e NR24;  
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão 
por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de ati-
vidade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certifi cação ABNT 
NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este mó-
vel.  Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. Requisitos 
dimensionais: Resistência à corrosão de componentes metálicos: Requisitos de segurança 
e usabilidade: Ensaio de estabilidade:  Estabilidade do móvel vazio. Estabilidade com car-
ga vertical nas partes moveis.  Estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal. 
Ensaios de resistência e durabilidade: Devem ser realizados ensaios cíclicos que atestem 
a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. Ensaios de carga estática que 
simulem o funcionamento sob condições mais severas que as de uso normal e ensaios de 
impacto que verifi quem a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito rápido de 
aplicação de carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura. Ensaio de resistência dos suportes 
de planos horizontais. Ensaio de defl exão de planos horizontais. Ensaio de resistência de 
plano horizontais à carga concentrada. Ensaio de resistência de portas com pivotamento 
vertical a cargas verticais. Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a 
cargas horizontais. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical. Ensaio de 
Carga máxima total.

W3 R$ 1.628,29 R$ 
325.658,00

02 100 UND. ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA: medindo no mínimo 
(1330x470x600mm) = (A x L x P) – corpo nas cores: cinza cristal ou bege e nas portas 
com opções nas cores: azul Del Rey, azul lilás, laranja claro, verde limão, preto, branco e 
vermelho – chapas de aço maciço (22), c/ 04 (quatro) gavetas tamanho ofi cio para arma-
zenar pastas suspensa, c/ sistema de deslizamento através de trilho telescópio progressivo 
com 52 esferas cada, providos com esferas de aço, com trava de segurança para encaixe e 
desencaixe das gavetas, os trilhos possuem 02 (dois) amortecedores produzidos de poli-
propileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha. As gavetas devem ser dotadas 
de contra chapas na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. Possuir porta-
-etiqueta em alto relevo estampados na parte frontal da gaveta, puxador estampado na pró-
pria gaveta, c/ varetas laterais para sustentação das pastas,  sistema de encaixe nas laterais 
das gavetas.Capacidade mínima por gaveta 50 Kg. Pintura com tinta pó-epóxi e Poliéster 
pôr processo de aderência. O produto deverá estar em conformidade com a norma regula-
dora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR17. Para este item o licitante VENCE-
DOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de registro de preços, para garantir 
todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Certifi cado 
de análise do fornecedor do aço comprovando que o aço é o tipo SAE 1012 acompanhado 
de nf de compra;  Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistên-
cia a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;  
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmi-
da, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 
6H conforme ASTM D 3359:2009;  Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; 
Certifi cado NBR ABNT 13961:2010; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado 
mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar laudo por profi ssional habi-
litado que o móvel atende as especifi cações da NR24; Apresentar laudo por profi ssional 
habilitado que o móvel atende as especifi cações da NR17; Apresentar certifi cação ABNT 
NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este mó-
vel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. Requisitos 
dimensionais; Resistência à corrosão de componentes metálicos; Requisitos de segurança 
e usabilidade;  Ensaio de estabilidade: Devem ser realizados ensaios que avaliem a ca-
pacidade do móvel de resistir às forças que possam provocar elevação de um ou mais 
pontos de apoio, evitando assim acidentes, incidentes e avarias que possam vir a ocorrer 
por possível tombamento do móvel;   Estabilidade do móvel vazio;  Estabilidade com 
carga vertical nas partes moveis; Estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal; 
Ensaio de resistência e durabilidade: Devem ser realizados ensaios cíclicos que atestem 
a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. Ensaios de carga estática que 
simulem o funcionamento sob condições mais severas que as de uso normal e ensaios de 
impacto que verifi quem a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito rápido de 
aplicação de carga;  Ensaio de resistência de plano horizontais à carga concentrada. Ensaio 
de resistência de gavetas e trilhos; Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos; Ensaio 
de resistência de gavetas ao impacto do fechamento/abertura; Ensaio de resistência da 
estrutura da gaveta; Ensaio de Carga máxima total. 

W3 R$ 972,60 R$ 97.260,00
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03 50 UND. ROUPEIRO DE AÇO COM 16 DIVISÕES: Com 16 divisões sobrepostas em 04 Corpos 
verticais. Sistema de travamento das portas através de Pitão para cadeado em polipro-
pileno injetado, com travamento interno por lingueta, corpo nas cores: cinza cristal ou 
bege e nas portas com opções nas cores: azul Del Rey, azul lilás, laranja clara, verde 
limão, preto, branco e vermelho, medidas externas 1900 (altura) x 1225 (largura) x 420 
(profundidade) mm e medidas internas de cada divisão 420 (altura) x 272 (largura) x 400 
(profundidade) mm. Constituintes: - chapa de aço SAE 1010/1020; - corpo, laterais, di-
visórias internas, tampo, fundo, prateleiras e portas em chapa 22 (0,75mm); - dobradiças 
em chapa 14 (1,9mm); - um cabide em forma de gancho em aço na lateral de cada divisão; 
- sistema de fechamento das portas através de fecho é confeccionado em polímero de 
alta resistência, preferencialmente a poliamida 6.6 e sua disposição são instituídas por 
peça central composta de manopla equipada com limitador, eixo principal cônico, perfi l 
geométrico e furo para fi xação da lingueta através do parafuso, corpo fi xo constituído de 
bucha fi xadora externa e rosca, base apresentando em sua face posterior um pino com 
canal para acoplamento do anel tipo trava, duto cônico interno ajustável ao eixo princi-
pal, stop superior e inferior limitadores da manopla, furo fi xo e alívio lateral encarregado 
respectivamente de possibilitar o acesso dos cadeados (em vínculo com o furo de contato) 
e facilitar seu ajuste e movimentação. Acoplada à rosca do corpo fi xo segue a arruela de 
fi xação provida de apoios para aperto rápido e dentes de encosto que auxiliam no trava-
mento durante o aperto; - fi xação das portas: as portas devem ser embutidas e possuir duas 
dobradiças fi xadas com soldas internamente, devendo os pinos permanecer dispostos de 
forma a impedir a retirada da porta, estando o armário fechado; - ventilação: deve possuir 
em cada porta malha perfurada; - identifi cação: deverá possuir porta - etiqueta destinada 
à Identifi cação do usuário; - sapata fabricada em chapa 18, confeccionada em ferramental 
progressivo com 05 estágios de estampo. Projetada e desenvolvida para uso de porca rebite 
3/8´´, tendo em sua lateral dobras para reforçar sua estrutura e um alojamento específi co 
para a colocação da porca rebite mantendo a fl ange de pressão da porca paralela com 
a base da sapata, permitindo o total encosto do pé nivelador a sua base. Pé nivelador 
fabricado em moldes de injeção, com 04 cavidades, produzido em polímero de cor (preto) 
nivelador em aço zincado com rosca 3/8´´ x 21.5mm de comprimento. Porca rebite tipo 
cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8´´ em aço carbono e revestimento de superfície 
(zinco). Aplica individualmente na sapata após a pintura por rebitadeira especial, a porca 
fi ca livre de tinta nos fi os de rosca, permitindo um leve giro para o nivelamento. Por-
ca rebite utilizada para nivelamento, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si 
por meio de solda, confi gurando uma estrutura única; - todas as partes metálicas devem 
receber tinta (epóxi-pó) que oferece excelente resistência mecânica e química, alto grau 
de proteção Anticorrosiva,  acabamento texturizado, portas com dobras dupla em todo 
o perímetro, primeira dobra – mínimo 20 mm. Segunda dobra - mínimo 15 mm; - base 
com dobras duplas, primeira dobra - mínimo 20 mm. Segunda Dobra - mínimo 15 mm 
soldada ao corpo com um mínimo de 10 Pontos de solda espaçados uniformemente. Para 
este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de 
registro de preços, os seguintes documentos: Certifi cação de conformidade ABNT NBR 
13961: 2010, Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência 
a nevoa salina, mínimo 500 horas conforme ABNT NBR 8094:1983;  Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de atividade antimicrobiana confor-
me Norma JIS-Z 2801:2010; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO 
de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme ABNT NBR 8095:1983; 
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B con-
forme ASTM D 3363:2005; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO 
de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 
ciclos conforme ABNT NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de determinação do índice de propagação superfi cial de chama pelo método 
do painel radiante conforme ABNT NBR 9442:1986.  

W3 R$ 1.534,00 R$ 76.700,00 04 30 UND. ROUPEIRO DE AÇO COM 20 DIVISÕES: Com 20 divisões sobrepostas em 05 Corpos 
verticais. Sistema de travamento das portas através de Pitão para cadeado em polipropile-
no injetado, com travamento interno por lingueta, corpo nas cores: cinza cristal ou bege e 
nas portas com opções nas cores: azul Del Rey, azul lilás, laranja clara, verde limão, preto, 
branco e vermelho, medidas externas 1900 (altura) x 1225 (largura) x 420 (profundidade) 
mm e medidas internas de cada divisão 330 (altura) x 272 (largura) x 400 (profundidade) 
mm. Constituintes: - chapa de aço SAE 1010/1020; - corpo, laterais, divisórias internas, 
tampo, fundo, prateleiras e portas em chapa 22 (0,75mm); - dobradiças em chapa 14 
(1,9mm); - um cabide em forma de gancho em aço na lateral de cada divisão; - sistema de 
fechamento das portas através de fecho é confeccionado em polímero de alta resistência, 
preferencialmente a poliamida 6.6 e sua disposição são instituídas por peça central com-
posta de manopla equipada com limitador, eixo principal cônico, perfi l geométrico e furo 
para fi xação da lingueta através do parafuso, corpo fi xo constituído de bucha fi xadora 
externa e rosca, base apresentando em sua face posterior um pino com canal para aco-
plamento do anel tipo trava, duto cônico interno ajustável ao eixo principal, stop superior 
e inferior limitadores da manopla, furo fi xo e alívio lateral encarregado respectivamente 
de possibilitar o acesso dos cadeados (em vínculo com o furo de contato) e facilitar seu 
ajuste e movimentação. Acoplada à rosca do corpo fi xo segue a arruela de fi xação provida 
de apoios para aperto rápido e dentes de encosto que auxiliam no travamento durante o 
aperto; - fi xação das portas: as portas devem ser embutidas e possuir duas dobradiças fi xa-
das com soldas internamente, devendo os pinos permanecer dispostos de forma a impedir 
a retirada da porta, estando o armário fechado; - ventilação: deve possuir em cada porta 
malha perfurada; - identifi cação: deverá possuir porta - etiqueta destinada à Identifi cação 
do usuário; - sapata fabricada em chapa 18, confeccionada em ferramental progressivo 
com 05 estágios de estampo. Projetada e desenvolvida para uso de porca rebite 3/8´´, 
tendo em sua lateral dobras para reforçar sua estrutura e um alojamento específi co para a 
colocação da porca rebite mantendo a fl ange de pressão da porca paralela com a base da 
sapata, permitindo o total encosto do pé nivelador a sua base. Pé nivelador fabricado em 
moldes de injeção, com 04 cavidades, produzido em polímero de cor (preto) nivelador em 
aço zincado com rosca 3/8´´ x 21.5mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça plana, 
corpo cilíndrico, rosca 3/8´´ em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Aplica 
individualmente na sapata após a pintura por rebitadeira especial, a porca fi ca livre de tinta 
nos fi os de rosca, permitindo um leve giro para o nivelamento. Porca rebite utilizada para 
nivelamento, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, con-
fi gurando uma estrutura única; - todas as partes metálicas devem receber tinta (epóxi-pó) 
que oferece excelente resistência mecânica e química, alto grau de proteção Anticorrosiva,  
acabamento texturizado, portas com dobras dupla em todo o perímetro, primeira dobra 
– mínimo 20 mm. Segunda dobra - mínimo 15 mm; - base com dobras duplas, primeira 
dobra - mínimo 20 mm. Segunda Dobra - mínimo 15 mm soldada ao corpo com um míni-
mo de 10 Pontos de solda espaçados uniformemente. Para este item o licitante VENCE-
DOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de registro de preços, os seguintes 
documentos: Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistên-
cia a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido 
por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 
500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resul-
tado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;  Laudo emitido por laboratório cre-
denciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H 
conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INME-
TRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;  
Apresentar laudo por profi ssional habilitado que o móvel atende as especifi cações da 
NR17 e NR24; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle 
de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certifi cação 
ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para 
este móvel.  Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. 
Requisitos dimensionais: Resistência à corrosão de componentes metálicos: Requisitos de 
segurança e usabilidade: Ensaio de estabilidade: Estabilidade do móvel vazio.  Estabili-
dade com carga vertical nas partes move. Estabilidade do móvel com aplicação de força 
horizontal. Ensaios de resistência e durabilidade: Devem ser realizados ensaios cíclicos 
que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. Ensaios de carga 
estática que simulem o funcionamento sob condições mais severas que as de uso normal e 
ensaios de impacto que verifi quem a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito 
rápido de aplicação de carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura.  Ensaio de resistência 
dos suportes de planos horizontais. Ensaio de defl exão de planos horizontais.  Ensaio de 
resistência de plano horizontal à carga concentrada.  Ensaio de resistência de portas com 
pivotamento vertical a cargas verticais. Ensaio de resistência de portas com pivotamento 
vertical a cargas horizontais. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical. 
Ensaio de Carga máxima total. A licitante VENCEDORA deverá apresentar Certifi cação 
de conformidade ABNT NBR 13961:2010.

W3 R$ 1.834,00 R$ 55.020,00
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05 360 UND. ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA SIMPLES FACE: com opções nas cores: cinza 
cristal, bege, azul Del-rey, azul lilás, laranja claro, verde limão, preto, branco e vermelho. 
Medindo 1980 (altura) x 1040 (largura) x 330 (profundidade.) mm.  Descrição - estante 
de aço para livros, com 1980 mm de altura, dotada de 06 prateleiras retas, sendo 01 fi xa, 
fi xada por 02 parafusos nas extremidades das laterais e fi xada nas colunas por meio de 
encaixes através de mãos francesa, formando vãos de alturas ajustáveis. Constituintes - 
chapa de aço SAE 1010/1020. - colunas, pés e travessas em chapa 14 (1,90mm). - pratelei-
ras em chapa 22 (0,90mm). - laterais das prateleiras em chapa 16 (1,50mm). - reforço das 
prateleiras em chapa 20 (0,90mm). - perfi s de 30 mm para travamento em "x" em chapa 
14 (1,90mm). – 06 prateleiras fi xadas às colunas por meio de encaixe, formando vãos de 
alturas ajustáveis. - todas as partes metálicas devem receber tinta (epóxi-pó) oferecendo 
excelente resistência mecânica e química, alto grau de proteção anticorrosiva, com acaba-
mento texturizado oferecendo perfeito acabamento e cobertura no processo de aplicação, 
com sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo camada 
de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro à 
50º c, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico 
o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço. Pro-
cesso de pintura de polimerização da tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de 
aderência eletrostática, em estufa com temperatura de 210º c, garantindo maior aderência 
e resistência ao desgaste no produto; - sapata fabricada em chapa 18, confeccionada em 
ferramental progressivo com 05 estágios de estampo. Projetada e desenvolvida para uso 
de porca rebite 3/8´´, tendo em sua lateral dobras para reforçar sua estrutura e um aloja-
mento específi co para a colocação da porca rebite mantendo a fl ange de pressão da porca 
paralela com a base da sapata, permitindo o total encosto do pé nivelador a sua base. Pé 
nivelador em moldes de injeção, com 04 cavidades, produzido em polímero de cor (preto) 
com forma cônica e estriada para facilitar seu ajuste, 04 paredes internas garantindo maior 
resistência ao parafuso nivelador em aço zincado com rosca 3/8´´ x 21.5mm de compri-
mento. Porca rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8´´ em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco). Aplica individualmente nas sapatas após a pintura por 
rebitadeira especial, a porca fi ca livre de tinta nos fi os de rosca, permitindo um leve giro 
para o nivelamento. Porca rebite utilizada especialmente para nivelamento da estante com 
o piso; - estrutura: composta por colunas, pés, travessas e perfi s de Travamento. - os pontos 
de união entre as colunas e os pés da estante, devem receber cordão de solda contínuo em 
todo perímetro. - prateleiras com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra – mínimo 20 
mm. 2ª dobra - mínimo 10 mm. - as colunas devem ter furos de secção retangular alinhados 
no sentido vertical e espaçados a cada 50 mm (eixo a eixo), para fi xação e ajuste de altura 
das prateleiras. - devem receber ainda furação redonda de ø = 8 mm e espaçamento 2,5mm 
(eixo a eixo) para fi xação do travamento e das travessas. - as travessas devem ter dobras 
de forma que garantam rigidez, e devem ser fi xadas as colunas por meio de parafusos de 
aço, zincados com porcas. - os perfi s de reforço em forma de "u" devem ser soldados à 
face inferior de cada prateleira por solda a ponto. - travar o movimento lateral por meio de 
perfi s de 30 x 1500 x 1,9mm fi xados em forma de "x" com parafuso no cruzamento. Para 
este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de re-
gistro de preços, os seguintes documentos: Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência at-
mosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido 
por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao 
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; 
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B con-
forme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profi ssional habilitado que o móvel aten-
de as especifi cações da NR17 e NR24; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; 
Apresentar certifi cação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel.  Os ensaios devem ser realizados por laboratório cre-
denciado pelo Inmetro. Requisitos dimensionais: Resistência à corrosão de componentes 
metálicos: Requisitos de segurança e usabilidade: Ensaio de estabilidade: Estabilidade do 
móvel vazio.  Estabilidade com carga vertical nas partes move. Estabilidade do móvel com 
aplicação de força horizontal. Ensaios de resistência e durabilidade: Devem ser realizados 
ensaios cíclicos que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. 
Ensaios de carga estática que simulem o funcionamento sob condições mais severas que 
as de uso normal e ensaios de impacto que verifi quem a resistência e o funcionamento 
do móvel sob o efeito rápido de aplicação de carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura.  
Ensaio de resistência dos suportes de planos horizontais. Ensaio de defl exão de planos 
horizontais.  Ensaio de resistência de plano horizontal à carga concentrada.  Ensaio de 
resistência de portas com pivotamento vertical a cargas verticais. Ensaio de resistência 
de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais. Ensaio de durabilidade de portas 
com pivotamento vertical. Ensaio de Carga máxima total. A licitante VENCEDORA deve-
rá apresentar Certifi cação de conformidade ABNT NBR 13961: 2010.

W3 R$ 744,80 R$ 
268.128,00

06 360 UND. ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE: com opções nas cores: cinza 
cristal, bege, azul Del-rey, azul lilás, laranja claro, verde limão, preto, branco e vermelho. 
Medindo 1980 (altura) x 1040 (largura) x 580 (profundidade) mm.  Descrição - estante 
de aço para livros, com 1980 mm de altura, dotada de 10 prateleiras retas, sendo 02 fi xas, 
08 ajustáveis fi xadas por 02 parafusos nas extremidades das prateleiras e fi xadas na colu-
na por meio de encaixes através de mãos francesa, formando vãos de alturas ajustáveis.  
Constituintes - chapa de aço SAE 1010/1020. - colunas, pés e travessas em chapa 14 
(1,90mm). - prateleiras em chapa 22 (0,75mm). Com borda dobrada com 3ª dobra, com 
capacidade para até 80 kg por plano - laterais das prateleiras em chapa 16 (1,50mm), - 
reforço das prateleiras em chapa 20 (0,90mm). - perfi s de 30 mm para travamento em "x" 
em chapa 14 (1,90mm). – 08 prateleiras fi xadas nas colunas por meio de encaixe, forman-
do vãos de alturas ajustáveis. - todas as partes metálicas devem receber tinta (epóxi-pó) 
oferecendo excelente resistência mecânica e química, alto grau de proteção anticorrosiva, 
com acabamento texturizado oferecendo perfeito acabamento e cobertura no processo de 
aplicação, com sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray receben-
do camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de 
ferro à 50º c, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inor-
gânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço. 
Processo de pintura de polimerização da tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de 
aderência eletrostática, em estufa com temperatura de 210º c, garantindo maior aderência e 
resistência ao desgaste no produto; - fi xador da sapata fabricada em chapa 18, progressivo 
com 05 estágios de estampo. Projetada e desenvolvida para uso de porca rebite 3/8´´, tendo 
em sua lateral dobras para reforçar sua estrutura e um alojamento específi co para a coloca-
ção da porca rebite mantendo a fl ange de pressão da porca paralela com a base da sapata, 
permitindo o total encosto do pé nivelador a sua base. Pé nivelador em moldes de injeção, 
com 4 cavidades, produzido em polímero de cor (preto) com forma cônica e estriada para 
facilitar seu ajuste,  4 paredes internas garantindo maior resistência ao parafuso nivelador 
em aço zincados com rosca 3/8´´x 21.5mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça 
plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8´´ em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). 
Aplica individualmente nas sapatas após a pintura por rebitadeira especial, a porca fi ca 
livre de tinta nos fi os de rosca, permitindo um leve giro para o nivelamento. Porca rebite 
utilizada especialmente para nivelamento da estante com o piso; - estrutura: composta por 
colunas, pés, travessas e perfi s de Travamento. - os pontos de união entre as colunas e os 
pés da estante, devem receber cordão de solda contínuo em todo perímetro. - prateleiras 
com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra – mínimo 20 mm. 2ª dobra - mínimo 
10 mm. - as colunas devem ter furos de secção retangular alinhados no sentido vertical e 
espaçados a cada 50 mm (eixo a eixo), para fi xação e ajuste de altura das prateleiras. - de-
vem receber ainda furação redonda de ø = 8 mm e espaçamento 2,5mm (eixo a eixo) para 
fi xação do travamento e das travessas. - as travessas devem ter dobras de forma que garan-
tam rigidez, e devem ser fi xadas as colunas por meio de parafusos de aço, zincados com 
porcas. - os perfi s de reforço em forma de "u" devem ser soldados à face inferior de cada 
prateleira por solda a ponto. - travar o movimento lateral por meio de perfi s de 30 x 1500 
x 1,9mm fi xados em forma de "x" com parafuso no cruzamento. Para este item o licitante 
VENCEDOR deve apresentar para fi ns de celebração do termo de registro de preços, os se-
guintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência 
a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 
horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado 
mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credencia-
do pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H confor-
me ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de 
Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;  
Apresentar laudo por profi ssional habilitado que o móvel atende as especifi cações da 
NR17 e NR24; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle 
de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certifi cação 
ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para 
este móvel.  Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. 
Requisitos dimensionais: Resistência à corrosão de componentes metálicos: Requisitos de 
segurança e usabilidade: Ensaio de estabilidade: Estabilidade do móvel vazio.  Estabili-
dade com carga vertical nas partes move. Estabilidade do móvel com aplicação de força 
horizontal. Ensaios de resistência e durabilidade: Devem ser realizados ensaios cíclicos 
que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. Ensaios de carga 
estática que simulem o funcionamento sob condições mais severas que as de uso normal e 
ensaios de impacto que verifi quem a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito 
rápido de aplicação de carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura.  Ensaio de resistência 
dos suportes de planos horizontais. Ensaio de defl exão de planos horizontais.  Ensaio de 
resistência de plano horizontal à carga concentrada.  Ensaio de resistência de portas com 
pivotamento vertical a cargas verticais. Ensaio de resistência de portas com pivotamento 
vertical a cargas horizontais. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical. 
Ensaio de Carga máxima total. A licitante VENCEDORA deverá apresentar Certifi cação 
de conformidade ABNT NBR 13961: 2010.

W3 R$ 983,80 R$ 
354.168,00

07 780 UND. BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO: Estrutura fabricada em tubo. Cabeceira: Estrutura 
confeccionada em tubo 7/8 com parede de 1.20mm, pés com ponteiras de polipropileno 
arredondadas fi xas nas ponteiras, cabeceiras com curvatura de 180º com espaço de 30 
cm na sua parte central, com acabamentos sem pontas, grades laterais: travessa superior 
e inferior confeccionado em tubo de ¾ com parede 1.20mm grades laterais com tubo em 
U de ½”, parede 1.20 com espaço de 06 cm conforme norma em vigor (INMETRO), as 
laterais deverão ser montada na estrutura através de 04 parafusos modelo chip board PHS 
07 x 60 para fi xação, com bucha e porcas de nylon expansivas entre a grade e a cabeceira, 
possuindo 02 regulagens de altura com 22 cm do primeiro para o segundo estagio. Toda 
a estrutura do berço com tratamento anti-ferruginoso pôr meio de túneis a spray  rece-
bendo  uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em 
fosfato de ferro à 50° C, enxágue em temperatura ambiente. Pintura com tinta pó-epóxi de 
40 mícron brilhante pôr processo de aderência eletrostática na cor branco, secagem com 
temperatura de 210 º C.   Estrado confeccionado em  lona de polipropileno  de alta densi-
dade,  gramatura: 220g/m2  propriedades físicas,  resistência tração – mínima de (N/5cm), 
urdume – 2.500, trama    -1.800,  alongamento - nominal(%), urdume – 20,  trama - 14,  
estrutura: confeccionado em   tubo de aço 7/8com parede de 0.90” com curvatura  de 180º 
alongado, travessa central para melhor segurança do estrado, 04 travas para regulagem da 
altura do estrado, pintura eletrostática em pó atóxica  na cor branca, fi xação da lona na 
estrutura, costurado com fi o 60 de poliéster, lona com estrutura interna arame BTC 4,00 
mm  fi xação da lona na estrutura com 24 molas tração de aço galvanizadas com zinco 
trivalente  medidas em conformidade com a norma ABNT –NBR -  15860. Garantia de 02 
(dois) anos contra defeito de fabricação Medida do berço: 1300 x 600 x 890. COLCHÃO: 
Confeccionado em espuma 100% poliuretana densidade 23 medidas: 1.300 x 600 cm x 10 
cm de espessura, fl exível, antialérgico, com tratamento antiácaro, antifungos, antibactéria, 
coberto em corvim azul marinho, cadarço nas laterais e respiros, selo de qualidade do 
fabricante. Os berços deverão ser entregue montado. 

A 
VIR-
TU-
AL

R$ 734,70 R$ 
573.066,00
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LOTE Nº II no valor total de R$ 5.845.651,00 (Cinco milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um 
mil reais)

Item Quant Unid Descrição Marca Vr Unit Valor Total

01 60 CJ. CONJUNTO REFEITÓRIO SEXTAVADO COLORIDO COM 
06 CADEIRAS FUNDAMENTAL: Mesa - tampo em MDF de 
18 mm de espessura, medindo 1250 x 1250 x 750 (L x A), reves-
timento em fórmica brilhante, bordas com acabamento boleado 
180° envernizado. Estrutura composta por 06 tubos oblongos 40 
x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo 20 x 40, 
com altura de 750. Cadeiras: assento e encosto, em madeira com-
pensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura 
total de 10mmm, contendo sete laminas internas com espessura 
máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura 
máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em 
fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. In-
clusive nas bordas do assento e encosto, em fórmica brilhante. 
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com 
uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 
18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de 
arco com raio de 800 mm com sapatas plástica em todo seu con-
torno. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, sol-
dagem por processo eletrônico mig, conforme norma awsa5 18-
93 er70s9. Fosfatização, banho por imersão em produto químico, 
desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, 
pintura em tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, 
espessura de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: 
assento 390 x 390 (L x P) encosto 390 x 195 (L x P). Para este 
item o licitante VENCEDOR deve apresentar para a assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Regis-
tro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fi scalizador da atividade 
profi ssional a que sujeita sem o qual será impedida de funcionar, 
conforme exigência estabelecida na Lei nº 5.194 de 24/12/1966, 
especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na Reso-
lução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente atualizada e 
dentro da data de validade. Comprovante de que o fornecedor de 
madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF) 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis- IBAMA. Declaração de que os mobiliários ofertados 
atendem às normas NR-17. A declaração deverá ser assinada por 
engenheiro de segurança do trabalho. Laudo Técnico de confor-
midade do produto com as especifi cações técnica solicitadas no 
edital, fornecido por um Órgão ou Laboratório de Controle de 
Qualidade acreditado pelo INMETRO. 

SU-
DES-

TE
MO-

VEIS

R$ 
1.400,00

R$ 
84.000,00

02 240 CJ. CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL MESA COM 10 
LUGARES: Mesa, tampo em MDF, revestido na face superior 
de fórmica, Topos boleados, lixados e envernizados na espessura 
de 36 mm cantos arredondados. Estrutura formada por dois pares 
de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as 
colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 
20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com 
sapata plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos 
com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico 
mig, conforme norma awsa5 18-93 er70s9. Fosfatização, banho 
por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de 
ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida 
eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns 
na cor branca. Mesa 560 mm altura. Dimensões acabadas 
2700x800x18mm. Cadeiras: assento e encosto, em madeira 
compensada multilaminada moldada anatomicamente com 
espessura total de 10mmm, contendo sete laminas internas com 
espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada 
espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do as-
sento em fórmica colorida brilhante e nas duas faces do encosto, 
bordas do assento e encosto envernizados.  Estrutura formada 
por dois pares de tubo oblongo medindo 20 mm x 48 mm com 
espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto 
em tubo quadrado 20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica 
para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob 
o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo 
quadrado medindo 30 mm x 30 mm com espessura de 1,5 mm, 
para maior reforço do monobloco, fi xada entre uma das colunas 
que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos 
oblongos medindo 20 mm x 48 mm com espessura de 1,5 mm 
em forma de arco com raio medindo no máximo 600 mm. Sa-
patas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, 
cobrindo a solda e toda a extensão dos tubos que compõem os 
pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo 
contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo 450 mm x 50 mm x 70 mm, injetada em polipropileno 
virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura 
metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura interligada por solda mig e pintada através do sistema 
epóxi pó na cor branca.  Medidas das cadeiras: assento 350 x 
350(L x P) encosto 350 x 195 (L x P) Garantia de no mínimo 03 
anos contra defeito de fabricação; Para este item o licitante VEN-
CEDORA deve apresentar para fi ns de assinatura do TERMO 
DE REGISTRO DE PREÇOS os seguintes documentos: Registro 
ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fi scalizador da atividade 
profi ssional a que sujeita sem o qual será impedida de funcionar, 
conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, 
especialmente no que dispõe os arts., 59 e 60, bem como na 
resolução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho 
Federal de engenharia, arquitetura e agronomia, devidamente 
atualizada e dentro da data de validade. Comprovante de que o 
fornecedor de madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Declaração de que os 
mobiliários ofertados atendem às normas NR-17. A declaração 
deverá ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho. 

SU-
DES-

TE
MO-

VEIS

R$ 
1.920,00

R$ 
460.800,00

03 160 UND. CONJUNTO COLETIVO PARA ALIMENTAÇÃO: Mesa: Di-
mensões: 2,00 x 0,84 X 0,74 m (Larg. x Profund. x Alt.) revestido 
na face superior de fórmica. Topos boleados, sem aresta, cantos 
arredondados. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção qua-
drada 40x40mm, espessura de chapa de 1,20mm, em formato de 
“a”, o perfi l deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, 
removedor de ferrugem e fosfatizante, soldagem por processo ele-
trônico mig, conforme norma AWS a5 18-93 er70s6. Fechamento 
de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida 
na cor branca. 6 cadeiras anatômicas em plástico, com apoio an-
tiderrapante para as crianças; acabamento em PVC e cantos arre-
dondados. Cadeira. Assento e encosto em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fi xados por 
meio de parafusos auto atarrachantes invisíveis. Assento medindo 
395 mm x 410 mm. Encosto com curvatura anatômica medindo 
410 mm x 245 mm com 02 orifícios para ventilação. Espessura 
mínima 5 mm. Estrutura com 5 patas em nylon maciço sistema 
a gás. Todos componentes metálicos são unidos através de solda 
tipo mig, e recebem tratamento 15 em banho desengraxante, deca-
pagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 
70 u e polimerização em estufa na temperatura de 180° C. Di-
mensões: assento 490 mm de largura x 480 mm de profundidade, 
encosto de 470 mm de largura x 470 mm de altura.

DESK R$ 
4.690,00

R$ 
750.400,00

04 120 UND. CONJUNTO BIBLIOTECA COLORIDO FUNDAMENTAL 
COMPOSTO POR 01 MESA REDONDA E 06 CADEIRAS: 
Mesa - tampo em MDF de 25 mm de espessura, medindo 1.250 
de diâmetro x 740 mm de altura, revestimento em fórmica 
brilhante, bordas com acabamento boleado 180° envernizado.  
Estrutura composta por 04 tubos oblongos 30x40 mm na 
espessura 1,50 mm, travessa inferior em tubo semi-oblongo 
30x40 mm, com porta mochilas em polipropileno retrátil e 
escamoteável altura de 590 mm. Cadeiras: assento e encosto, em 
madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente 
com espessura total de 10 mm, contendo sete laminas internas 
com espessura máxima de 1,5 mm cada, capas externas 
fraqueada espessura máxima 0,9 mm, acabamento na parte 
superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do 
encosto envernizado. Inclusive nas bordas do assento e encosto, 
em fórmica brilhante.  Estrutura formada por dois pares de tubo 
oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas 
em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 
48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapata 
plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com 
sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico 
mig, conforme norma awsa5 18-93 er70s9. Fosfatização, banho 
por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de 
ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida 
eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns 
na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 420 x 420 (L x 
P), encosto 390 x 220 (L x P). Garantia de no mínimo 03 anos 
contra defeito de fabricação. Para este item o licitante VENCE-
DOR deve apresentar para fi ns de assinatura do TERMO DE 
REGISTRO DE PREÇOS os seguintes documentos: Registro 
ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fi scalizador da atividade 
profi ssional a que sujeita sem o qual será impedida de funcionar, 
conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, 
especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na 
resolução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho 
Federal de engenharia, arquitetura e agronomia, devidamente 
atualizada e dentro da data de validade. Comprovante de que o 
fornecedor de madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Declaração de que os 
mobiliários ofertados atendem às normas NR-17. A declaração 
deverá ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho. 

SU-
DES-

TE
MO-

VEIS

R$ 
1.436,00

R$ 
172.320,00

05 130 CJ. CONJUNTO DO PROFESSOR, COMPOSTO POR 01 MESA 
E 01 CADEIRA: MESA Dimensões: 1200 x 600 X 740 mm 
(Larg. x Prof. x Alt.) Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira (MDF), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido sua parte superior em fórmica brilhante, bordas com 
acabamento boleado 180° envernizado. Painel frontal: na mesma 
cor da mesa estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDF) de 
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em fórmica 
brilhante.  Estrutura composta por 02 pares de tubos oblongo 40 
x 77 na espessura 1,50mm, travessa, base dos pés em tubo oblon-
go 20 x 48 na espessura 1,50mm em forma de arco com raio de 
800 mm, porta livros em chapa 20, com dobras laterais de 80 
mm de altura e abas internas de união, sendo rebatidas, lixadas 
livres de pontas e arestas, trabalhado nas laterais com punção em 
formato losango com vinco em toda extensão da mesa, com porta 
mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 680. 
Cadeira: assento e encosto, em madeira compensada multilami-
nada moldada anatomicamente com espessura total de 10 mm, 
contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5 
mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9 mm, 
acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e 
nas duas faces do encosto envernizado. Inclusive nas bordas do 
assento e encosto, em fórmica brilhante.  Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior 
ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em 
tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 
800 mm com sapatas plástica em todo seu contorno. Fechamento 
dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo 
eletrônico mig, conforme norma awsa5 18-93 er70s9. Fosfati-
zação, banho por imersão em produto químico, desengraxante, 
removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em 
tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura 
de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 
420 x 420 (L x P), encosto 390 x 220 (L x P). Garantia de no 
mínimo 03 anos contra defeito de fabricação. Para este item o 
licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assinatura do 
Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Registro 
ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fi scalizador da atividade 
profi ssional a que sujeita sem o qual será impedida de funcionar, 
conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, 
especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na 
resolução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho 
Federal de engenharia, arquitetura e agronomia, devidamente 
atualizada e dentro da data de validade. Comprovante de que o 
fornecedor de madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Declaração de que os 
mobiliários ofertados atendem às normas NR-17. A declaração 
deverá ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho. 

SU-
DES-

TE
MO-

VEIS

R$ 760,00 R$ 
98.800,00

06 1500 CJ. CONJUNTO ESCOLAR FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR 
01 MESA E 01 CADEIRA: Carteira - tampo trapezoidal em MDF 
de 25 mm de espessura, medindo 800x450x400 mm revestimento 
em fórmica, porta-lápis na parte superior do tampo 300 x 25 mm, 
bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura 
composta por 02 pares de tubos oblongo 40 x 77 na espessura 
1,50 mm, travessa inferior para apoio do porta livros em tubo 
30x30x18 gradil contornado tipo trapézio tubo 5/8 x 18 com ante-
paro frontal com 8 ferros mecânicos 6mm, base dos pés em tubo 
oblongo 20 x 48 na espessura 1,50 mm em forma de arco com 
raio de 800mm, uma coluna vertical 40 x 77, com porta mochilas 
em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 750. Cadeira: 
assento e encosto, em madeira compensada multilaminada molda-
da anatomicamente com espessura total de 10 mm, contendo sete 
laminas internas com espessura máxima de 1,5 mm cada, capas 
externas fraqueada espessura máxima 0,9 mm, acabamento na 
parte superior do assento em fórmica nas duas faces do encosto 
bordas do assento e encosto envernizados. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior 
ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em 
tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 
mm com sapatas plástica em todo seu contorno, altura do piso ate 
o assento 450, total 780. Fechamento dos topos com sapatas em 
polipropileno antiderrapante, soldagem por processo eletrônico 
mig, conforme norma awsa5 18-93 er70s9. Fosfatização, banho 
por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de 
ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida ele-
trostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 micros. Garan-
tia de no mínimo 24 meses contra defeito de fabricação. Para este 
item o licitante VENCEDOR deve apresentar para a assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Regis-
tro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fi scalizador da atividade 
profi ssional a que sujeita sem o qual será impedida de funcionar, 
conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, 
especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na re-
solução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho Federal 
de engenharia, arquitetura e agronomia, devidamente atualizada e 
dentro da data de validade. Comprovante de que o fornecedor de 
madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF) 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis- IBAMA. Declaração de que os mobiliários ofertados 
atendem às normas NR-17. A declaração deverá ser assinada por 
engenheiro de segurança do trabalho. 

SU-
DES-

TE
MO-

VEIS

R$ 478,00 R$ 
717.000,00
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07 1.750 CJ. CONJUNTO INFANTIL REDONDO COLORIDO: Conjunto 
super-resistente, atóxico, higienizável e colorida, sendo o tampo 
da mesa redondo nas medidas 1150 mm de diâmetro x 550 mm 
de altura. Fabricado em polipropileno com espessura total de 
4,2cm contendo 12 parafusos fi xados em sua estrutura interna 
de aço com espessura 1,5 mm. A mesa possui as 04 pernas em 
aço com espessura de 1,5 mm e diâmetro do tubo de 58 mm com 
revestimento em pintura epóxi contra corrosão, possui fi xação de 
03 parafusos de inox em cada perna e possui o comprimento de 
52 cm. Possui sistema antiderrapante de borracha na sua extremi-
dade e contempla regulagens no sistema de rosca na extremidade 
de cada perna para ajustar altura e nível em até 03 cm caso haja 
necessidade. Cadeira Royal Infantil fabricada em polipropileno 
com acabamento arredondado propiciando segurança. Possui es-
pessura de 3,7 mm no encosto e assento na parte central e 4,2 mm 
de espessura nas extremidades do encosto e do assento. Largura 
mínima do assento e encosto de 28 cm, sendo super-resistentes 
com apoio de braço para segurança e comodidade, tem o encosto 
fl exível que se ajusta de acordo com o peso da criança sendo ató-
xico, higienizáveis e coloridas com capacidade para suportar até 
100 kg. Com pernas em formato de "v" e sistema antiderrapante 
na extremidade de cada perna propicia maior segurança e estabili-
dade no seu uso. Por seu designer inovador propicia a otimização 
do espaço através do empilhamento. Medida mínima 40x38x56 
cm. Para este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Garantia do fabricante ou importador de 12 meses 
de garantia contra quaisquer defeito de fabricação.  

PIM-
PÃO

R$ 845,00 R$ 
1.478.750, 

00

08 780 UND. CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL: Cama infantil fabricada 
toda em polipropileno de espessura de 04 cm nas paredes laterais 
super-resistente, atóxica, higienizável, com designer exclusivo 
contendo 04 suportes de altura de 7,5cm, , estrado em madeira 
em toda a sua extensão, para maior ventilação e higienização da 
cama, contendo estrutura com pontas antiderrapantes para que 
a mesma não fi car diretamente no piso, garantindo assim a não 
passagem de umidades do piso, garantindo assim a não prejudicar 
a saúde do bebe. O seu designer propicia a otimização do espaço 
através dos empilhamentos, garantindo assim maior espaço para 
trabalhos em grupo na própria sala. COLCHÃO: Confeccionado 
em espuma 100% poliuretana densidade 23 medidas: 07 cm de 
espessura, fl exível, antialérgico, com tratamento antiácaro, an-
tifungos, antibactéria, coberto em corvin, contendo cadarço nas 
laterais e respiros, selo de qualidade do fabricante. Medidas e 
peso mínimo da Cama (C x L x A) 1360 x 570 x 220 cm e 8,0 
kg. Para este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Garantia do fabricante ou importador de 12 meses 
de garantia contra quaisquer defeito de fabricação.  

A VIR-
TUAL

R$ 539,60 R$ 
420.888,00

09 100 UND. ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES: 800 x 500 x 
740 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeça-
do com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-
-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração su-
perfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
- Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Mé-
todos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta 
é encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergono-
mia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top 
(três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fi xação 
lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda 
diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradi-
ça é fi xada por 5 parafusos fi xados em pontos pré-marcados para 
perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos esca-
moteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A 
porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio 
de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as 
portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, 
com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fi xação 
deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 la-
terais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) confec-
cionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de euca-
lipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espes-
sura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/
m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à 
fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/
cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termino-
logia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de 
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com ade-
sivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos 
não aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestire-
no com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt.As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de 
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por su-
portes metálicos em Zamak, fi xados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como ca-
vilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé retangular fechada 
em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido 
a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epó-
xi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é 
apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regu-
lador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
A PROPOSTA deverá ser acompanhada de Catálogo técnico ou 
prospéctos ilustrativos e específi co do respectivo item, para verifi -
cação da conformidade com o descrito neste Anexo. 

Amostra: Para este item será exigida a apresentação de amostra 
do licitante vencedor provisoriamente classifi cado em primeiro 
lugar, para fi ns de análise e aprovação da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que a amostra deve ser entregue em até 10 (dez) 
dias após a realização da sessão de processamento na Secretaria 
Municipal de Educação.

Para este item, o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por labo-
ratório técnico, em conformidade com a NBR 11.003:2009 – tin-
tas – Determinação de aderência – com resultado gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) 
ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Certifi cado de conformidade 
emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em conformidade 
com a NBR 13.961/2010 – móveis para escritório – armários; 
Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-
17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro 
de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando que o 
fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 810,00 R$ 
81.000,00

10 100 UND. ARMÁRIO MÉDIO FECHADO - DIMENSÕES: 800 x 500 x 
1000 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeça-
do com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-
-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração su-
perfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
- Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Mé-
todos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta 
é encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergono-
mia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top 
(três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fi xação 
lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda 
diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobra-
diça é fi xada por 05 parafusos fi xados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta 
direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta 
lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com cor-
pos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, 
por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo 
assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados 
em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A 
fi xação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo 
(02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móveis) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fos-
co, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima de 575 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistên-
cia à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termi-
nologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de 
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com ade-
sivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos 
não aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestire-
no com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem 
de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de 
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por su-
portes metálicos sem Zamak, fi xados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento Horizontal da prateleira. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé retangular fe-
chada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A 
base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento 
auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Para a este item o licitante VENCEDORA deve apresentar 
para fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguin-
tes documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por 
laboratório técnico, em conformidade com a NBR 11003:2009 – 
tintas – determinação de aderência – com resultado Gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou 
(cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida 
exclusivamente pelo fabricante com período mínimo de 05 anos; 
Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item. Certifi cado de 
conformidade emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em 
conformidade com a NBR 13.961/2010 – móveis para escritório 
– armários (não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios); 
Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-
17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro 
de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando que o 
fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 989,76 R$ 
98.976,00
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11 100 UND. ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO - DIMENSÕES: 800 x 500 x 
1600 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade média de 565 Kgf/m³, resistência à tra-
ção perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática kgf/
cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Sub-Tampo fi xado 
á 740 mm do chão, confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestire-
no com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado 
com fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonô-
mico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. 
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top, em Zamak 
com acabamento niquelado e fi xação lateral com calço de 5 mm 
altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por 
não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com 
abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fi xada por 5 parafusos 
fi xados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par 
de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndri-
ca com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves 
(principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com 
acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automati-
camente travada pela direita, por meio de 03 chapas metálicas 80 
x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de pu-
xadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. A fi xação deve ser 
feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, e 03 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os 
bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta de polies-
tireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não 
aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt.As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de 
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por su-
portes metálicos sem Zamak, fi xados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como ca-
vilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submeti-
do a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. O Rodapé é 
apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Para a este 
item o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assina-
tura do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: 
Apresentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, 
em conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determina-
ção de aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), 
após período mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; 
Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do 
respectivo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do 
item; Certifi cado de conformidade emitido pela ABNT ou enti-
dade credenciada, em conformidade com a NBR 13.961/2010 
– móveis para escritório – armários (não serão aceitos laudos 
emitidos por laboratórios); Apresentar relatório/laudo/certifi cado, 
em conformidade a NR-17, emitido por profi ssional devidamente 
habilitado (engenheiro de segurança do trabalho e médico do tra-
balho), atestando que o fabricante atende aos requisitos da norma 
regulamentadora NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.288,66

R$ 
128.866,00

12 100 UND. ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES: 800 x 500 x 
1600 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-
2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com 
fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par 
de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (03 por porta), em 
Zamak com acabamento niquelado e fi xação lateral com calço de 
5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes 
por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens 
com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fi xada por 5 pa-
rafusos fi xados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamen-
to do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura 
cilíndrica com travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zin-
cado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, 
permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento ní-
quel fosco. A fi xação dos mesmos deve ser feita por dois para-
fusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo 
inferior, 01 prateleira fi xa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os 
bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta de polies-
tireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não 
aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem 
de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de 
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por su-
portes metálicos em Zamak, fi xados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé retangular fe-
chado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A 
base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento 
auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Para a este item o licitante VENCEDOR deve apresentar 
para fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguin-
tes documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por 
laboratório técnico, em conformidade com a NBR 11003:2009 – 
tintas – determinação de aderência – com resultado Gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou 
(cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida 
exclusivamente pelo fabricante com período mínimo de 05 anos; 
Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item; Certifi cado de 
conformidade emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em 
conformidade com a NBR 13.961/2010 – móveis para escritório 
– armários (não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios); 
Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-
17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro 
de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando que o 
fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.352,00

R$ 
135.200,00
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13 100 UND. ARMÁRIO SUPER ALTO FECHADO - DIMENSÕES: 800 x 
500 x 2100 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Mé-
dium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistên-
cia à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² 
= 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 
NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeça-
do com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-
-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração su-
perfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
- Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Mé-
todos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta 
é encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergono-
mia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças Top 
(04 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fi xação 
lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda 
diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobra-
diça é fi xada por 5 parafusos fi xados em pontos pré-marcados 
para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta 
direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda 
é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas 
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do 
par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são do-
tadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fi xação dos mesmos 
deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 
laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fi xa, e 05 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisi-
tos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas ar-
redondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas 
de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fi ta de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo de-
vem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As pra-
teleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, 
fi xados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifi x. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 
20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa-
tização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno 
(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função 
será contornar eventuais desníveis de piso. 

Amostra: Para este item será exigida a apresentação de amostra 
do licitante vencedor provisoriamente classifi cado em primeiro 
lugar, para fi ns de análise e aprovação da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que a amostra deve ser entregue em até 10 (dez) 
dias após a realização da sessão de processamento na Secretaria 
Municipal de Educação.

Para a este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por labo-
ratório técnico, em conformidade com a NBR 11003:2009 – tin-
tas – determinação de aderência – com resultado Gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou 
(cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida 
exclusivamente pelo fabricante com período mínimo de 05 anos; 
Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item; Certifi cado de 
conformidade emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em 
conformidade com a NBR 13.961/2010 – móveis para escritório 
– armários (não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios); 
Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-
17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro 
de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando que o 
fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.744,90

R$ 
174.490,00

14 100 UND. ARMÁRIO SUPER ALTO ABERTO - DIMENSÕES: 800 x 
500 x 2100 mm (L x P x H). Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Mé-
dium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistên-
cia à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² 
= 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 
NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeça-
do com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Corpo 
(02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fi xa, e 05 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pres-
são, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem den-
sidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto 
são encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergo-
nomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabe-
çados em fi ta de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter fu-
rações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armá-
rio, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis 
são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fi xados com rosca 
com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prate-
leira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé 
retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletros-
tática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon 
injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) 
e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Para a este item o licitante VENCEDOR deve 
apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Registro de Pre-
ços os seguintes documentos: Apresentar relatório de aderência, 
emitido por laboratório técnico, em conformidade com a NBR 
11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com resultado 
Gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de exposição 
a nevoa salina de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de 
custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração 
de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante com período 
mínimo de 05 anos; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do 
item; Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a 
NR-17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (enge-
nheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando 
que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora 
NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.744,90

R$ 
174.490,00

15 100 UND. ARMÁRIO BAIXO COM VÃO CENTRAL E 02 PORTAS DE 
CORRER - DIMENSÕES: 1800 x 500 x 740 mm (L x P x A). 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de ma-
deira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestire-
no com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com 
fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.As Portas 
são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizados de apenas um 
canal, fi xados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por 
meio de roldanas de nylon com rolamento. Portas possui fecha-
dura cilíndrica com travamento por pino de pressão, acompanham 
02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobrá-
veis) com acabamento zincado e capa plástica. Ambas as portas 
são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com 
rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fi xação deve 
ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (04 laterais, 
01 fundo, 01 tampo inferior, e 03 prateleiras móveis) confeccio-
nado com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de euca-
lipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espes-
sura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/
m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à 
fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/
cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termino-
logia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de 
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com ade-
sivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos 
não aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliesti-
reno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais devem ter furações para regulagem de pra-
teleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio 
por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes em 
PVC rígido fi xados sob pressão. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifi x. Acabamento Inferior com sapatas em Nylon 
injetado Ø63 x 72 mm, com regulagem, cuja função será contor-
nar eventuais desníveis de piso. Para a este item o licitante VEN-
CEDOR deve apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Re-
gistro de Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório de 
aderência, emitido por laboratório técnico, em conformidade com 
a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com 
resultado Gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de 
exposição a nevoa salina de 300 horas; Certifi cado ambiental de 
cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo fabricante; 
Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item; Apresentar re-
latório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-17, emitido por 
profi ssional devidamente habilitado (engenheiro de segurança do 
trabalho e médico do trabalho), atestando que o fabricante atende 
aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 
ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.360,00

R$ 
136.000,00
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16 100 UND. ARMÁRIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS DE COR-
RER - DIMENSÕES: 930 x 700 x 1200 mm (L x P x H). Tampo 
superior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestire-
no com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com 
fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.As Portas 
são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizados de apenas um 
canal, fi xados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por 
meio de roldanas de nylon com rolamento. Portas possui fecha-
dura cilíndrica com travamento por pino de pressão, acompanham 
02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobrá-
veis) com acabamento zincado e capa plástica. Ambas as portas 
são dotadas de puxadores embutidos redondos. Tipo "concha", 
cromados. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 
prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisi-
tos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 
conjunto são encabeçado com fi ta de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas ar-
redondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas 
de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fi ta de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo de-
vem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prate-
leiras móveis são apoiadas por suportes metálicos sem Zamak, 
fi xados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento 
Horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifi x. Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 
20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa-
tização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno 
(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja fun-
ção será contornar eventuais desníveis de piso. Para a este item 
o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação 
de aderência – com resultado gr 0 (isento de destacamento), 
após período mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; 
Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do 
respectivo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do 
item; Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a 
NR-17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (enge-
nheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando 
que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora 
NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho.

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.685,00

R$ 
168.500,00

17 20 UND. ARMARIO ESCANINHO C/ 02 PORTAS DE CORRER NA 
PARTE IN FERIOR E 16 NICHOS NA PARTE SUPERIOR - DI-
MENSÕES: 890 x 470 x 1900 mm (L x P x H). Tampo superior 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistên-
cia à fl exão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termi-
nologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos 
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. 
Sub-Tampo fi xado á 500 mm do chão, confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade média de 565 Kgf/m³, resistência à tra-
ção perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à fl exão estática kgf/
cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com 
fi ta de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.  Portas 
são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizados de apenas um 
canal, fi xados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por 
meio de roldanas de nylon com rolamento. Portas possuem fe-
chadura cilíndrica com travamento por pino de pressão, acompa-
nham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis 
(dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. Ambas as 
portas são dotadas de puxadores embutidos redondos. Tipo "con-
cha", cromados. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 
03 divisórias verticais, 01 prateleira móvel, e 12 prateleiras fi xa) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fos-
co, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima de 575 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistên-
cia à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termi-
nologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de 
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com ade-
sivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos 
não aparentes do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestire-
no com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem 
de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de 
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por su-
portes metálicos em Zamak, fi xados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como ca-
vilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Rodapé retangular fechado 
em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submeti-
do a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. O Rodapé é 
apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Para a este 
item o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assina-
tura do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: 
Apresentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, 
em conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determina-
ção de aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), 
após período mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; 
Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do 
respectivo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do 
item; Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a 
NR-17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (enge-
nheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando 
que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora 
NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho.

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.955,00

R$ 
39.100,00
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18 100 UND. GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS - DI-
MENSÕES: 400 x 470 x 692 mm (L x P x H). Tampo superior 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fos-
co, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistên-
cia à fl exão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Termi-
nologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de 
ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é enca-
beçado com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Gavetas 
(03 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa 
metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfati-
zação) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente entre 
par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento 
por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 
x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletro-
lítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 
27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, 
com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Auto 
travante fi m de curso aberto e travas fi m de curso que permitem a 
retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes 
das gavetas confeccionadas com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), se-
lecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e con-
solidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, textu-
rizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/
cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno das frentes é encabeçado em fi ta de poliestireno com 
2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com 
arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 
com acabamento níquel fosco. A fi xação dos mesmos deve ser 
feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado 
de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rota-
ção 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com 
ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 
02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (do-
bráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 
laterais, 01 fundo e 1 tampo inferior) confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melamínico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os 
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fi ta de polies-
tireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com 
arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes 
do conjunto são encabeçados em fi ta de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem 
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como ca-
vilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Acompanham 04 rodízios 
de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. 

Amostra: Para este item será exigida a apresentação de amostra 
do licitante vencedor provisoriamente classifi cado em primeiro 
lugar, para fi ns de análise e aprovação da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que a amostra deve ser entregue em até 10 (dez) 
dias após a realização da sessão de processamento na Secretaria 
Municipal de Educação.

Para a este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por labo-
ratório técnico, em conformidade com a NBR 11.003:2009 – tin-
tas – determinação de aderência – com resultado gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) 
ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo 
e específi co do item; Certifi cado de conformidade emitido pela 
ABNT ou entidade credenciada, em conformidade com a NBR 
13.961/2010 – móveis para escritório – armários (não serão acei-
tos laudos emitidos por laboratórios); Apresentar relatório/laudo/
certifi cado, em conformidade a NR-17, emitido por profi ssional 
devidamente habilitado (engenheiro de segurança do trabalho e 
médico do trabalho), atestando que o fabricante atende aos requi-
sitos da norma regulamentadora NR-17 (ergonomia) do ministério 
do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.010,00

R$ 
101.000,00

19 120 UND. MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1200 x 600 x 
740 mm (L x P x H). Tampo confeccionado com chapas de par-
tículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com espessu-
ra de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² 
= 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fi xação do tampo /
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fi -
xados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madei-
ra de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e con-
solidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, textu-
rizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/
cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fi ta de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fi xa-
ção painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos 
tipo minifi x. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas 
metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, CO-
LUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada em chapa de 
aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 
x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 
mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima 
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma 
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO 
TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, pro-
porcionando a fi xação de uma possível calha estrutural sob o tam-
po, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada 
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE 
DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima 
de 3 mm, estampada e repuxada, fi xada a COLUNA por meio de 
solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento 
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja fun-
ção será contornar eventuais desníveis de piso. Para a este item 
o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação 
de aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), 
após período mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; 
Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do 
respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida exclusiva-
mente pelo fabricante com período mínimo de 05 anos; Catálogo 
técnico ilustrativo e específi co do item; Certifi cado de conformi-
dade emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em conformi-
dade com a NBR 13.966/2008 – móveis para escritório – mesas 
de trabalho (não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios); 
Apresentar relatório / laudo / certifi cado, em conformidade a NR-
17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro 
de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando que o 
fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 596,79 R$ 
71.614,80
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20 120 UND. MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 
740 mm (L x P x H). Tampo confeccionado com chapas de par-
tículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com espessu-
ra de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² 
= 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fi xação do tampo/
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fi -
xados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madei-
ra de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e con-
solidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, textu-
rizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/
cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fi ta de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fi xa-
ção painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos 
tipo minifi x. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas 
metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, CO-
LUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada em chapa de 
aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 
x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 
mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima 
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma 
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO 
TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, pro-
porcionando a fi xação de uma possível calha estrutural sob o tam-
po, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada 
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE 
DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima 
de 3 mm, estampada e repuxada, fi xada a COLUNA por meio de 
solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento 
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função 
será contornar eventuais desníveis de piso. 

Amostra: Para este item será exigida a apresentação de amostra 
do licitante vencedor provisoriamente classifi cado em primeiro 
lugar, para fi ns de análise e aprovação da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que a amostra deve ser entregue em até 10 (dez) 
dias após a realização da sessão de processamento na Secretaria 
Municipal de Educação.
Para a este item o licitante VENCEDOR deve apresentar para 
fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes 
documentos: Apresentar relatório de aderência, emitido por labo-
ratório técnico, em conformidade com a NBR 11003:2009 – tin-
tas – determinação de aderência – com resultado gr 0 (isento de 
destacamento), após período mínimo de exposição a nevoa salina 
de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou 
(cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida 
exclusivamente pelo fabricante com período mínimo de 05 anos; 
Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item; Certifi cado de 
conformidade emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em 
conformidade com a NBR 13.966/2008 – móveis para escritório – 
mesas de trabalho (não serão aceitos laudos emitidos por laborató-
rios); Apresentar relatório / laudo / certifi cado, em conformidade 
a NR-17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (enge-
nheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando 
que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora 
NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 635,80 R$ 
76.296,00

21 120 UND. CONEXÃO ANGULAR 90º - DIMENSÕES: 700 x 700 x S 600 
x 740 mm (L x P x S x H). Tampo confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeça-
do com fi ta de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fi xa-
ção do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos má-
quina M6, fi xados por meio de buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal 
curvo confeccionado em chapa metálica de aço perfurado com 
espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando toda a curvatura 
do Tampo. Todo o conjunto é submetido á um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) 
e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimeri-
zada em estufa a 200º C. Para a este item o licitante VENCEDOR 
deve apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Registro de 
Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório de aderên-
cia, emitido por laboratório técnico, em conformidade com a NBR 
11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com resultado 
gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de exposi-
ção a nevoa salina de 300 horas; Declaração de garantia emitida 
exclusivamente pelo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e 
específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 269,00 R$ 
32.280,00

22 01 UND. MESA DE REUNIÃO 20 PESSOAS C/ PAINEL PARA TV 
INTEGRADO - DIMENSÕES: 4800 x 1300 x 740 mm (L 
x P x H). Tampo seccionado em 03 partes, 2 tampos late-
rais e 1 cabeceira,confeccionados com chapas de partículas 
de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard),selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com espessu-
ra de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² 
= 143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fi xação do tampo/
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fi -
xados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo. Calha de eletrifi cação entre 
tampos do centro, confeccionada em chapa de aço com espessura 
mínima de 0,9 mm, estampada e dobrada, com tampa perfurada 
e de saque superior, para proporcionar o acesso as tomadas de 
força, telefonia e lógica e leito inteiro sob o tampo. Acabamento 
superfi cial executado tratamento da superfície do componente 
metálico. Painéis frontais, um em cada coluna vertical da estru-
tura, estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard),selecionadas de eucalipto e pinus refl ores-
tados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em 
fi ta de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. A fi xação painel/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo minifi x. Estruturas laterais (2 
pares) metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, 
cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO 
TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com espessura de 3 
mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com 
furos superiores para conexão com a coluna. COLUNA dupla, 
centralizada na pata, fabricada em chapa de aço com espessura de 
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima 
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma 
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO 
TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, pro-
porcionando a fi xação de uma possível calha estrutural sob o tam-
po, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada 
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE 
DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 
3 mm, estampada e repuxada, fi xada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapa-
gem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura tubular formada 
por tubo metálico de secção redonda Ø 76 X 1,5 MM, tendo em 
sua extremidade superior uma chapa quadrada de medida 150 x 
150 x 1,2 mm, com quatro furos para acoplar a estrutura ao tampo. 
Sendo todas as peças metálicas é submetido a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfati-
zação) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em 
PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Painel para TV confeccionado com chapa de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 40 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendi-
cular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas ABNT. Para a este item o licitante VENCEDOR 
deve apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Registro de 
Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório de aderên-
cia, emitido por laboratório técnico, em conformidade com a NBR 
11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com resultado 
gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de exposição 
a nevoa salina de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de 
custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Apresentar re-
latório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-17, emitido por 
profi ssional devidamente habilitado (engenheiro de segurança do 
trabalho e médico do trabalho), atestando que o fabricante atende 
aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 
ministério do trabalho. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
5.449,20

R$ 5.449,20
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23 20 UND. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 
900 x 740 mm (L x P x H). Tampo inteiriço, com formato retangu-
lar, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Médium Density Particleboard),selecionadas 
de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme termo-
-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade mínima 
de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração 
superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-
1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 
- Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno com 2,5 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com ares-
tas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com 
as Normas ABNT. A fi xação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina M6, fi xados por meio de buchas 
metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior 
do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna 
vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, confeccionados 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, reves-
tido em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. 
As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistên-
cia à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² 
= 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 
NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeça-
do em fi ta de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fi xação painel/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifi x. Estruturas 
laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, 
cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO 
TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com espessura de 3 
mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com 
furos superiores para conexão com a coluna. COLUNA dupla, 
centralizada na pata, fabricada em chapa de aço com espessura de 
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima 
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma 
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO 
TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, pro-
porcionando a fi xação de uma possível calha estrutural sob o tam-
po, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada 
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida 
de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SU-
PORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura 
mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fi xada a coluna por meio 
de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas 
a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento 
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja fun-
ção será contornar eventuais desníveis de piso. Para a este item 
o licitante VENCEDOR deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação 
de aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), 
após período mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; 
Certifi cado ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do 
respectivo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do 
item; Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a 
NR-17, emitido por profi ssional devidamente habilitado (enge-
nheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho), atestando 
que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora 
NR-17 (ergonomia) do ministério do trabalho.

FOR-
TILI-

NE

R$ 854,80 R$ 
17.096,00

24 01 UND. BALCÃO CURVO 90° - DIMENSÕES: 2750 x 2750 x 1100 mm 
(L x P x A). Tampo superior para Atendimento em formato curvo, 
inteiriço, com 25 mm de espessura e 300 mm de profundidade, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas 
de eucalypto e pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, revestido 
em ambas as faces por fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo.  As 
chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tra-
ção perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à fl exão estática kg/
cm² = 140, resistência à tração superfi cial Kg/cm² = 10 de acor-
do com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de 
poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot 
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm 
de acordo com as Normas ABNT. A fi xação do tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fi xados em 
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no 
tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danifi cá-lo. Tampo de trabalho em formato curvo, inteiriço, com 
25 mm de espessura e 750 mm de profundidade, confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP 
– Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e 
pinus refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sin-
tética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espes-
sura, revestido em ambas as faces por fi lme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, 
e anti-refl exo.  As chapas possuem densidade média de 600 Kg/
m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à 
fl exão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superfi cial Kg/
cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 
NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fi ta de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fi xação do tampo/
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fi xa-
dos em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas 
no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel 
sem danifi cá-lo. Painéis frontais curvos seccionados em 2 partes, 
formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos 
de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço 
perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando 
toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido á um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - deca-
pagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base su-
perior de fi xação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 
1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com 
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta 
por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 
mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 
mm fi xadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fi xa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e 
removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos 
por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o 
conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletros-
tática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 220º C. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em 
nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas 
metálicas, com a base superior em tubos de aço 20 x 30 x 1,2 mm, 
sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois 
tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e 
por duas chapas lisas com espessura mínima de 0,6 mm, fi xadas 
aos tubos, sendo uma fi xa; e a outra removível, de saque frontal, 
que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do 
solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - deca-
pagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Para a este item o licitante VENCE-
DOR deve apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Regis-
tro de Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório de 
aderência, emitido por laboratório técnico, em conformidade com 
a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com 
resultado gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de 
exposição a nevoa salina de 300 horas; Declaração de garantia 
emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo técnico ilustra-
tivo e específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
2.681,85

R$ 2.681,85
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25 01 UND. COMPLEMENTO RETANGULAR PARA BALCÃO CURVO 
- DIMENSÕES: 1000 x 750 x 1100 mm (L x P x A). Tampo su-
perior para Atendimento em formato retangular com 25 mm de 
espessura e 300 mm de profundidade, confeccionado com cha-
pas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Me-
dium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
refl orestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces 
por fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo.  As chapas possuem 
densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular 
kg/cm² = 3.0, resistência à fl exão estática kg/cm² = 140, resis-
tência à tração superfi cial Kg/cm² = 10 de acordo com as nor-
mas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e 
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno de 
2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com ares-
tas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com 
as Normas ABNT. A fi xação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina M6, fi xados em buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando 
a montagem e desmontagem do móvel sem danifi cá-lo. Tampo de 
trabalho em formato retangular, com 25 mm de espessura e 750 
mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particlebo-
ard), selecionadas de eucalypto e pinus refl orestados, aglutinadas 
e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
por fi lme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo.  As chapas possuem 
densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular 
kg/cm² = 3.0, resistência à fl exão estática kg/cm² = 140, resistên-
cia à tração superfi cial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno de 2,5 
mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arre-
dondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 
ABNT. A fi xação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fi xados em buchas metálicas confeccio-
nadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a mon-
tagem e desmontagem do móvel sem danifi cá-lo. Painéis frontais 
formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos 
de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço 
perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando 
toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido á um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - deca-
pagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base su-
perior de fi xação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 
1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com 
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta 
por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 
mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 
mm fi xadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fi xa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e 
removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos 
por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o 
conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletros-
tática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
220º C. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon 
injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Para a este item o licitante deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de 
aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), após pe-
ríodo mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; Declara-
ção de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo 
técnico ilustrativo e específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
1.008,90

R$ 1.008,90

26 01 UND. COMPLEMENTO BAIXO RETANGULAR PARA BALCÃO 
CURVO – DIMENSÕES: 1000 x 750 x 740 mm (L x P x A). Tam-
po de trabalho em formato retangular, com 25 mm de espessura 
e 750 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partí-
culas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces por fi lme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo.  As chapas 
possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração 
perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à fl exão estática kg/cm² = 
140, resistência à tração superfi cial Kg/cm² = 10 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestire-
no de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com 
as Normas ABNT. A fi xação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina M6, fi xados em buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando 
a montagem e desmontagem do móvel sem danifi cá-lo. Painéis 
frontais formados por tubos e chapas metálicas, com armação em 
tubos de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de 
aço perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhan-
do toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido 
á um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas la-
terais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fi xação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 
x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com 
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta 
por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 
mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 
mm fi xadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fi xa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e 
removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos 
por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o 
conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletros-
tática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
220º C. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon 
injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Para a este item o licitante deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de 
aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), após pe-
ríodo mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; Declara-
ção de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo 
técnico ilustrativo e específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 807,00 R$ 807,00

27 01 UND. MESA DE CENTRO – DIMENSÕES: 1300 x 700 x 400 mm 
(L x P x H). Tampo confeccionado com chapas de partícu-
las de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard),selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas pos-
suem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração per-
pendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 
143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisi-
tos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas ABNT. A fi xação do tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fi xados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face 
inferior do tampo. Estrutura confeccionada com 4tubos verticais, 
quadrados na medida de 50 x 50 mm #18 (1,2 mm), interligados 
na parte superior por tubos 50 x 20 mm #20 (0,9 mm), formando 
um requadro. O requadro é dotado de furos pré-determinados para 
a fi xação do tampo/estrutura ser feita por meio de parafusos má-
quina M6, fi xados por meio de buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Todo o conjunto 
metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostá-
tica em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizada, polimeri-
zada em estufa a 200º C por no mínimo 10 minutos. As partes in-
feriores dos tubos verticais são equipadas com sapatas niveladoras 
de Ø 45 mm, cromadas e antiderrapantes, de PU, com rosca m10. 
Para a este item o licitante deve apresentar para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apre-
sentar relatório de aderência, emitido por laboratório técnico, em 
conformidade com a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de 
aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), após pe-
ríodo mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; Declara-
ção de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo 
técnico ilustrativo e específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 410,90 R$ 410,90

28 52 UND. SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR – DIMENSÕES: 
250 x 504 x 460 mm (L x P x A). Suporte para CPU e estabiliza-
dor tipo “H”,confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e con-
solidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, textu-
rizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/
cm² = 3,6, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 163, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto 
são encabeçados com fi tas de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergono-
mia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeça-
dos com fi tas de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. As laterais são dotadas de rodízios 
duplos de 30 mm em polipropileno PVC injetados, com pino em 
aço introduzido em buchas de poliestireno fi xado por pressão nas 
laterais. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessó-
rios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifi x. Para 
a este item o licitante deve apresentar para fi ns de assinatura do 
Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Certifi ca-
do ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo 
fabricante; Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo 
fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item.

FOR-
TILI-

NE

R$ 140,60 R$ 7.311,20

29 52 UND. SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO – DIMENSÕES: 600 
x 350 x 90 mm (L x P x A). TAMPO confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus refl o-
restados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à fl exão estática 
kgf/cm² = 163, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo são encabeça-
dos com fi tas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia 
NR-17. Sistema retrátil em trilhos telescópicos deslizamento em 
esferas de aço, ao seu termino de fechamento é fi xado em pressão 
para não abertura do mesmo sem a permissão do usuário, quan-
do aberto seu deslizamento é suave, lateral em aço envolvendo 
o tampo, e perfuração para a fi xação no tampo. Todas as partes 
metálicas recebem pré-tratamento por fosfatização a base de zin-
co (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 
em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º 
formando camadas de 90 a 120 microns curados em estufa de no 
mínimo 15 minutos aumentando a resistência e abrasão. Para a 
este item o licitante deve apresentar para fi ns de assiantura do Ter-
mo de Registro de Preços os seguintes documentos: Certifi cado 
ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo 
fabricante; Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo 
fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 272,65 R$ 
14.177,80

30 01 UND. PAINEL PARA TV - DIMENSÕES: 1400 x 1000 mm (L x H). 
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), sele-
cionadas de eucalipto e pinus refl orestados, aglutinadas e conso-
lidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fi lme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, textu-
rizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/
cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 143, resistên-
cia à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno com 
2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fi xação do 
tampo a parede é feita por meio de parafusos e buchas cravadas 
na parede, e a fi xação do suporte de TV no painel deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina M6, fi xados ao tampo por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Para a este 
item o licitante deve apresentar para fi ns de assinatura do Ter-
mo de Registro de Preços os seguintes documentos: Certifi cado 
ambiental de cadeia de custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo 
fabricante; Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo 
fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 437,35 R$ 437,35

31 700 UND. DISPOSITIVO DE PASTA SUSPENSA: Dispositivo (para insta-
lação em armários) confeccionado em chapas metálicas dobradas 
com espessura mínima de 0,63 mm é apoiado lateralmente entre 
um par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com desliza-
mento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. 
P 400 x H 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco 
eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de cur-
so em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 
32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada 
lado. Auto travante fi m de curso aberto e travas fi m de curso que 
permitem a retirada do dispositivo. Capacidade de peso: 35 kg 
por dispositivo, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas 
suspensas. Todo o conjunto (exceto as corrediças) passa por um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - deca-
pagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 220º C. Para a este item o 
licitante deve apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Re-
gistro de Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório de 
aderência, emitido por laboratório técnico, em conformidade com 
a NBR 11003:2009 – tintas – determinação de aderência – com 
resultado gr 0 (isento de destacamento), após período mínimo de 
exposição a nevoa salina de 300 horas; Declaração de garantia 
emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo técnico ilustra-
tivo e específi co do respectivo item. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 218,00 R$ 
152.600,00



Página 3122/11/2014

32 52 UND. PAINEL DE FECHAMENTO - DIMENSÕES: 1950 x 1640 
mm (L x H). Tampo confeccionado com chapas de partícu-
las de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard),selecionadas de eucalipto e pinus refl orestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabili-
zadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com fi lme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refl exo. As chapas pos-
suem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração per-
pendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à fl exão estática kgf/cm² = 
143, resistência à tração superfi cial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 
as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisi-
tos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fi ta de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fi xação 
do tampo a parede é feita por meio de parafusos e buchas cravadas 
na parede, e a fi xação entre os  período deverá ser feita por meio 
de parafusos ocultos tipo minifi x. Para a este item o licitante deve 
apresentar para fi ns de assinatura do Termo de Registro de Pre-
ços os seguintes documentos: Certifi cado ambiental de cadeia de 
custódia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de 
garantia emitida exclusivamente pelo fabricante; Catálogo técnico 
ilustrativo e específi co do item.

FOR-
TILI-

NE

R$ 825,00 R$ 
42.900,00

LOTE Nº III no valor total de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
Item Quant Unid Descrição MAR-

CA
Vr Unit Valor Total

33 30 UND. LONGARINA 05 LUGARES DE ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS – Assento: Chassi do 
assento injetado em polipropileno copolímero, com reforço interno em alma de aço através de 
03 barras metálicas que proporcionam resistência ao conjunto, com 03 torres com furos para fi -
xação dos parafusos da capa no chassi e 04 furos oblongos pra fi xação da capa através de encai-
xe. Revestido em espuma injetada em poliuretano de alta resiliência, densidade média de 50 kg/
m³, alta resistência á propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas 
e espessura média da espuma do assento de 50 mm. Capa do assento injetada em polipropileno 
copolímero, fi xado no chassi através de quatro encaixes retangulares, com bordas arredondadas 
que dispensam o uso de perfi l de PVC com espessura de 2,5 mm. Dimensões mínimas: 490 mm 
de largura x 460 mm de profundidade. Encosto: Chassi do encosto em polipropileno injetado 
com nervuras estruturais de reforço de grande resistência mecânica, conformado anatomica-
mente, o chassi possui seis furos moldados durante a injeção que possibilitam a fi xação da 
capa plástica, proporcionando perfeita fi xação e acabamento. Revestidos com espuma injetada 
em poliuretano de alta resiliência, densidade média de 50 kg/m³, alta resistência á propagação 
de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente, moldados anatomicamente, com 50 mm de espessura, com bordas arredondadas. 
Contra encosto com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas que 
dispensam o uso de perfi l de PVC com espessura de 2,5mm. Dimensões mínimas: 450 mm de 
largura x 490 mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100% poliéster, com 360 gra-
mas por metro linear, com performance de abrasão: DIN 53863-2/79, classifi cação 5;  Piling: 
JIS-I-1076ª ( IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classifi cação 5;  Flamabilidade: NBR 9442/1986 
, ISSO 6940/1984, DIN 75200/80 classifi cação 5:  Solidez á luz DIN 5400/83 Xenotest 200 
horas fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 5035/95, classifi cação 5. Base: Longa-
rina fi xa de 05 lugares com travessa confeccionada em tubo retangular 40 x 80 e pés em tubo 
oblongo, com sapata niveladora. Suporte do encosto fi xo em Lâmina de aço com carenagem 
plástica injetada em polipropileno rígido cobrindo toda a superfície do encosto, sem deixar o 
tubo da parte metálica exposta, integrando perfeitamente o assento e encosto. As fi xações gerais 
são feitas através de porcas garras fi xadas ao chassi. Todos componentes metálicos recebem tra-
tamento em banho desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura: Aplicada pelo processo 
de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 m e polimeri-
zação em estufa na temperatura de 180º C. Para a este item o licitante deve apresentar para fi ns 
de assinatura do Termo de Registro de Preços os seguintes documentos: Apresentar relatório 
de aderência, emitido por laboratório técnico, em conformidade com a NBR 11003:2009 – tin-
tas – determinação de aderência – com resultado Gr 0 (isento de destacamento), após período 
mínimo de exposição a nevoa salina de 300 horas; Certifi cado ambiental de cadeia de custó-
dia (fsc) ou (cerfl or) do respectivo fabricante; Declaração de garantia emitida exclusivamente 
pelo fabricante; Catálogo técnico ilustrativo e específi co do item; Certifi cado de conformidade 
emitido pela ABNT ou entidade credenciada, em conformidade com a NBR 16.031/2012 – 
Assentos múltiplos; Apresentar relatório/laudo/certifi cado, em conformidade a NR-17, emitido 
por profi ssional devidamente habilitado (engenheiro de segurança do trabalho e médico do 
trabalho), atestando que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora NR-17 
(ergonomia) do ministério do trabalho.

FOR-
TILI-

NE

R$ 
4.886,89

R$ 
146.606,70

34 35 UND. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COMPLETAMENTE DESMONTAVEL - DIMENSÕES: 
LARGURA 520 mm. ALTURA ASSENTO: 460 mm. ALTURA DO BRAÇO: 670 mm. ALTU-
RA ENCOSTO: 920 mm. Assento / Encosto: Assento confeccionado em madeira compensada 
multilaminada de espessura 12 mm, enquanto o encosto e eventualmente o apoio de cabeça 
a espessura é de 10 mm. Estofamento do assento em espuma de poliuretano expandido, in-
deformável, espessura média de 70 mm e densidade 40 kg/m³ O estofamento do encosto é 
em espuma de poliuretano expandido, indeformável, espessura média de 70 mm e densidade 
30 kg/m³. Movimento de rebatimento do assento executado por efeito gravitacional. A parte 
inferior do contra encosto é feita em polipropileno cinza.Estrutura: estruturas de sustentação do 
conjunto assento / encosto em perfi lados de aço, de espessura 3 mm, recobertas por painéis de 
fechamento laterais em polipropileno revestido. Disponível versão para fi nal de fi la com painéis 
de fechamento em MDF, de espessura 8 mm, até o piso. O apoio de braços pode ser em polipro-
pileno preto, em polipropileno revestido ou ainda em madeira com pintura natural. Na versão 
com pernas laterais, as mesmas são em tubos de aço oval de 90 x 30 x 2 mm, soldadas a uma 
sapata de aço estampado, de espessura 2,5 mm, com dois furos para fi xação ao piso. Montantes 
em tubo de aço de secção transversal oval, 90 x 30 x 2 mm, soldados a uma sapata de chapa de 
aço, 2,5 mm de espessura, com dois furos para fi xação ao piso. Na versão sobre longarina, com 
perna central, a barra portante é em tubo de aço, de secção transversal retangular, 80 x 40 x 2 
mm, e a perna é em tubo de aço de secção transversal circular de diâmetro 80 x 3 mm, soldada a 
uma sapata circular de chapa de aço estampada de espessura 4 mm com três furos para fi xação 
ao piso. Na versão sobre longarina, com pés móveis, a barra portante é em tubo de aço de secção 
transversal retangular, 80 x 40 x 2 mm, e as pernas são em tubos de aço de secção transversal 
oval, 60 x 30 x 2 mm, com sapatas reguláveis com a possibilidade de aplicação de ventosas 
em borracha (diâmetro 87 mm). O porta copo é feito em arame de aço pintado. Tampos: A 
prancheta é do tipo antipânico escamotéavel alojada no braço, quando fora de uso e é feita 
em HPL preto de espessura de 8 mm, com bordas arredondadas. O mecanismo de rebatimento 
é em aço. A mesinha do tipo antipânico fi xada no contra encosto é em madeira aglomerada 
bilaminada, revestida com material melamínico de alta pressão (AP), na cor argila, com bordo 
frontal arredondado pelo sistema “post forming”. Demais bordos com acabamento em fi ta de 
ABS de espessura 2 mm. A profundidade standard do tampo é de 300 mm e a espessura de 30 
mm. Os suportes das mesinhas são em chapa de aço estampada, com espessura de 3 mm e o 
movimento antipânico é obtido por meio de par de bielas em aço estampado, de espessura 5 
mm, que se movem sob buchas de latão. Todas as partes metálicas aparentes são pintadas em 
tinta epóxi a pó, anti-riscos, na cor cinza. 

FOR-
TILI-

NE

R$ 
2.945,88

R$ 
103.105,80

35 20 UND. POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS: Poltrona giratória de espaldar 
alto com regulagem de altura e inclinação sincronizada e braços fi xos. Assento internamen-
te moldado em madeira compensada multilaminada com tratamento imunizante, com 15 mrn 
de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente, com borda frontal arredondada. 
Espuma injetada em poliuretano de alta resiliencia, densidade média de 45 kg/m3, moldada 
anatomicamente, com bordas arredondadas. 
Espessura média da espuma do assento 50 mm. Contra assento com capa de proteção injetada 
em polipropileno, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfi l de PVC. Dimensões 
mínimas: 486 mm de largura x 468 mm de profundidade. Encosto internamente moldado em 
madeira compensada multilaminada com tratamento imunizante, com 15 mm de espessura, 
prensado a quente, moldado anatomicamente. Espuma injetada  em  poliuretano  de  alta  re-
siliencia,  densidade  média  de  45  kg/m3,  moldada anatomicamente, com apoio lombar no 
encosto e bordas arredondadas. Espessura média da espuma do encosto 50 mm. Contra encosto 
com capa de proteção injetada em polipropileno, com bordas arredondadas e acabamento com 
perfi l de PVC para proteção das bordas. Dimensões mínimas: 452 mm de largura x 605 mm de 
altura. Revestimento em couro ecológico, composto com forro de jérsei misto poliéster e algo-
dão recoberto por resina de poliestireno e pvc, com 728 gramas por metro linear, com costuras 
formando moldura e gomos horizontais. Base giratória com cinco hastes, em tubo de aço de 
seção quadrada, medindo 25 x 25 mm, com 1,5 mm de espessura, soldadas ao tubo central por 
solda mig e com capa de proteção em polipropileno injetado, dotada de cinco rodízios duplos, 
giratórios, com cavaletes e pista de rolamento em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), 
e eixo vertical em aço com 11 mm de diâmetro, dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base, eixo horizontal em aço e rodas com 50 mm de diâmetro. 
Coluna   com   sistema   de   regulagem   de   altura,   através   de   pistão   a   gás (hidropneuma-
tico) com 120 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora de impactos. Coluna 
central em tubo de aço de diâmetro 50,8 mm em chapa 1,5 mm, com 210 mm de comprimento, 
fechado na sua parte inferior com arruela de 3 mm de espessura, soldada na coluna por solda 
mig e bucha injetada em poliacetal na parte superior e capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado para acabamento e proteção à coluna central, sendo de ligação 
estética entre a base e o mecanismo. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob 
pressão e placa superior em chapa de aço estampada que garante alta resistência mecânica, com 
ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação proporciona excepcional conforto para 
o movimento relax. Este mecanismo deve possuir comandos rotativos extremamente fáceis 
que permitem regulagem da altura e o bloqueio do movimento relax em 4 posições. Sua carac-
terística principal deve ser o movimento sincronizado entre o assento e encosto. Deve existir 
a opção de ajuste da tensão para adequar o movimento relax ao biotipo do usuário e também 
deve dispor de sistema anti impacto para o encosto, o que impede o choque do encosto com o 
usuário ao desbloquear o mesmo. O sistema preciso de acoplamento do mesmo à coluna central 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de ma-
nutenção. O encosto deve possuir regulagem de altura com sistema de cremalheira, em diversas 
posições, com curso mínimo de 60 mm. Todos componentes metálicos recebem tratamento em 
banho desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 microns e polimerização 
em estufa na temperatura de 180° C. Braços em formato ergonômico em poliuretano injetado 
fl exível com alma em aço, fi xados ao assento através de parafusos de 1/4 x 3/4 e porcas garra 
fi xadas à madeira. Para fi ns de assiantura do Termo de Registro de Preços, apresentar Laudo de 
conformidade ergonômica assinado por profi ssional Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho e por Ergonomista que faça parte do quadro social da ABERGO - Associação 
Brasileira de Ergonomia, devidamente credenciados, atestando que o produto atende as exigên-
cias da Norma Reguladora NR-17 do Ministério do Trabalho, bem como a NBR 13962:2006. 
- Relatório técnico contendo a classifi cação da cadeira em relação a seus dispositivos de regu-
lagem, verifi cação da conformidade das dimensões e os ensaios de estabilidade e resistência, 
de acordo com a norma NBR13962/06 comprovados através de laudo emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, com no mínimo os seguintes ensaios: Desequilíbrio por carrega-
mento na borda frontal; Desequilíbrio para frente, lateral e para trás; Carga estática no encosto; 
Carga estática, horizontal e vertical, nos apóia-braços; Fadiga conjugada no assento e encosto; 
Fadiga nos apóia-braços; Durabilidade do mecanismo de rotação do assento; Durabilidade da 
regulagem de altura do assento; Carga estátistica na base; Durabilidade ao deslocamento dos 
rodízios. - Certifi cado de densidade da espuma, com base no método descrito na NBR 8537 da 
ABNT emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Não será aceito certifi cado emitido 
pelo fabricante da espuma. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.

JOBE-
MA

R$ 
1.018,90

R$ 
20.378,00

36 40 UND. POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS: Poltrona giratória de 
espaldar médio com regulagem de altura e inclinação relax e braços fi xos. Assento internamente 
moldado em madeira compensada multilaminada com tratamento imunizante, 15 mm de espes-
sura, prensado a quente, moldado anatomicamente, borda frontal arredondada. Espuma injetada 
em poliuretano de alta resiliência, densidade média de 45 kg/m3, moldada anatomicamente, 
com bordas arredondadas. Espessura mínima da espuma do assento 50 mm. Contra assento com 
capa de proteção injetada em polipropileno, com bordas arredondadas que dispensam o uso de 
perfi l de PVC. Dimensões mínimas: 490 mm de largura x 480 mm de profundidade. Encosto in-
ternamente moldado em madeira compensada multilaminada com tratamento imunizante, com 
15 mm de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente. Espuma injetada em poliu-
retano de alta resiliência, densidade média de 45 kg/m3, moldada anatomicamente, com apoio 
lombar no encosto e bordas arredondadas. Espessura média da espuma do encosto 50 mm. 
Contra encosto com capa de proteção injetada em polipropileno, com bordas arredondadas com 
o uso de perfi l de PVC para proteção das bordas. Dimensões mínimas: 460 mm de largura x 470 
mm de altura. Revestimento em couro ecológico, composto com forro de jérsei misto poliéster e 
algodão recoberto por resina de poliestireno e pvc, com 728 gramas por metro linear, com cos-
turas formando moldura e gomos horizontais. Suporte do encosto em chapa de aço com 76mm 
de largura e 6,35mm de espessura, com nervura central para reforço. Base giratória com cinco 
hastes, em tubo de aço de seção quadrada, medindo 25 x 25 mm, com 1,5 mm de espessura, sol-
dadas ao tubo central por solda mig e com capa de proteção em polipropileno injetado, dotada 
de cinco rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista de rolamento em resina de engenha-
ria, poliamida (nylon 6), e eixo vertical em aço com 11mm de diâmetro, dotado de anel elástico 
em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, eixo horizontal em aço e rodas com 
50 mm de diâmetro. Coluna   com   sistema   de   regulagem   de   altura,   através   de   pistão   
a   gás (hidropneumatico) com 130 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora 
de impactos. Coluna central em tubo de aço de diâmetro 50,8 mm em chapa 1,5 mm, com 210 
mm de comprimento, fechado na sua parte inferior com arruela de 3mm de espessura, soldada 
na coluna por solda mig e bucha injetada em poliacetal na parte superior e capa telescópica de 3 
elementos, injetada em polipropileno texturizado para acabamento e proteção à coluna central, 
sendo de ligação estética entre a base e o mecanismo. Suporte do assento em chapa de aço 
estampado medindo 180 x 230 mm, com mecanismo relax de inclinação com manípulo para 
regulagem da tensão de inclinação e com trava na posição operativa. Mecanismo de regulagem 
de altura, acionado através de alavanca construída em aço trefi lado com 8 mm de diâmetro, 
curvada e com as pontas repuxadas, acoplada ao mecanismo e com mola para o retorno em sua 
posição. As fi xações gerais são feitas através de porcas garra fi xadas à madeira, e parafusos de 
1/4 x 3/4. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor 
preta, com camada de 50 a 70 microns e polimerização em estufa na temperatura de 180° C. 
Braços em formato ergonômico em poliuretano injetado fl exível com alma em aço, fi xados ao 
assento através de parafusos de 1/4 x ¾ e porcas garra fi xadas à madeira. Para fi ns de assinatua 
do Termo de Registro de Preços, apresentar: Laudo de conformidade ergonômica assinado por 
profi ssional Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que 
faça parte do quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente 
credenciados, atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do 
Ministério do Trabalho, bem como a NBR 13962:2006. - Certifi cado de densidade da espuma, 
com base no método descrito na NBR 8537 da ABNT emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro. Não será aceito certifi cado emitido pelo fabricante da espuma. - Etiqueta de tecido 
padronizada de acordo com INMETRO. 

JOBE-
MA

R$ 
982,40

R$ 
39.296,00

37 30 UND. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA DE ESPALDAR MEDIO: Cadeira giratória reclinável 
de espaldar médio, com braços regulaveis. Assento e encosto em compensado multilaminas 
com tratamento imunizante (cupincida), de 12 mm de espessura, prensado a quente, moldado 
anatomicamente. Estofados com espuma injetada (com gomos verticais laterais 15 mm mais 
salientes que as superfícies do assento e do encosto) em poliuretano de alta resiliência, densida-
de média de 40 à 50  kg/m³, moldados anatomicamente, com apoio lombar no encosto, bordas 
arredondadas e sem grampos aparentes. Espessura média da espuma do assento 50 mm e do 
encosto 60 mm no apoio lombar. Contra encosto em vinil com forro em algodão na cor preta. 
Contra assento em Non Woven (fi bra 100% polipropileno). As bordas com perfi l semi-rígido de 
PVC; para proteção contra impactos. Revestimento em courvin composto com forro de jérsei 
misto poliéster e algodão recoberto por resina polivinílica, com 686 gramas por metro linear. 
Braços em forma de “T”, com apoio de braço em poliuretano injetado integral skin, com alma 
em aço e suporte injetado em polipropileno texturizado, com alma de aço estrutural estampada 
e vincada de 5 mm de espessura e 62 mm de largura, com regulagem de altura em 07 posições e 
curso de 60 mm, através de botão do lado externo do braço. As fi xações gerais são feitas através 
de porcas garra fi xadas à madeira, e parafusos cabeça philips de ¼ x 7/8 de polegada, zincados 
de preto. Base giratória com cinco hastes, em tubo de aço de seçâo quadrada de 25 x 25mm, 
com 1,5 mm de espessura, soldadas ao tubo central por solda mig e com capa de proteção em 
polipropileno injetado, dotada de cinco rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista de 
rolamento em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), e eixo vertical em aço com 11mm de 
diâmetro, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, e 
rodas com 50mm de diâmetro. Coluna com sistema de regulagem de altura, através de pistão 
a gás (hidropneumatico) com 120 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora 
de impactos. Coluna central em tubo de aço de diâmetro 50,8 mm em chapa 1,5 mm, com 210 
mm de comprimento, fechado na sua parte inferior com arruela de 3 mm de espessura, soldada 
na coluna pôr solda mig e bucha injetada em poliacetal na parte superior. Suporte do assento 
em chapa de aço estampado medindo 180 x 230 mm, com mecanismo relax de inclinação com 
manípulo para regulagem da tensão de inclinação e com trava na posição operativa. Mecanismo 
de regulagem de altura, acionado através de alavanca construída em aço trefi lado com 8 mm 
de diâmetro, curvada e com as pontas repuxadas, acoplada ao mecanismo e com mola para o 
retorno em sua posição. Suporte de ligação entre assento e encosto em chapa de aço com 76,2 
mm de largura e 5,0 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço, 
fi xada no lado interno da madeira compensada, através de oito parafusos 5/16”. Todos com-
ponentes metálicos recebem tratamento em banho desengraxante, decapagem e fosfatização e 
pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com 
camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Dimensões gerais: 
Assento com 480 mm de largura e 420 mm de profundidade. Encosto com 420 mm de largura 
e 380 mm de altura. Altura da superfície do assento:                            min. 450 mm    max. 
570 mm. Altura da borda superior do encosto até o solo: min. 860 mm, max. 980 mm. Largura 
total                                                         620 mm. Para fi ns de assinatura do Termo de Registro 
de Preços, apresentar: Laudo de conformidade ergonômica assinado por profi ssional Médi-
co do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que faça parte do 
quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente credenciados, 
atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do Ministério do 
Trabalho, bem como a NBR 13962:2006. - Certifi cado de densidade da espuma, com base no 
método descrito na NBR 8537 da ABNT emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Não 
será aceito certifi cado emitido pelo fabricante da espuma. - Etiqueta de tecido padronizada de 
acordo com INMETRO.

JOBE-
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R$ 
594,60

R$ 
17.838,00
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38 80 UND. CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS: Cadeira modelo diretor fi xa, com 
braços e com assento internamente moldado em madeira compensada multilaminada com tra-
tamento imunizante, com 15 mrn de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente, 
com borda frontal arredondada. Espuma injetada em poliuretano de alta resiliencia, densidade 
média de 45 kg/m3, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, espessura média da 
espuma do assento 50 mm. Contra assento com capa de proteção injetada em polipropileno, 
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfi l de PVC. Dimensões mínimas: 490 mm 
de largura x 470 mm de profundidade. Encosto internamente moldado em madeira compensada 
multilaminada com tratamento imunizante, com 15 mm de espessura, prensado a quente, mol-
dado anatomicamente. Espuma injetada  em  poliuretano  de  alta  resiliencia,  densidade  média  
de  45  kg/m3,  moldada anatomicamente, com apoio lombar no encosto e bordas arredondadas. 
Espessura média da espuma do encosto 50 mm. Contra encosto com capa de proteção injetada 
em polipropileno, com bordas arredondadas e acabamento com perfi l de PVC para proteção 
das bordas. Dimensões mínimas: 460 mm de largura x 470 mm de altura. Revestimento em 
couro ecológico, composto com forro de jérsei misto poliéster e algodão recoberto por resina 
de poliestireno e pvc, com 728 gramas por metro linear, com costuras formando moldura e 
gomos horizontais. Estrutura fi xa em formato de “S” contínua, construída em tubo de aço de 
seção cilíndrica de 1” polegada e 2,25 mm de espessura, com travessas de ligação da estrutura 
e sustentação do assento, construídas em tubo de aço de seção cilíndrica de 7/8” de polegada e 
1,9 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. 
Suporte de ligação entre assento e encosto em chapa de aço com 76,2 mm de largura e 6,35 mm 
de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metáli-
cos recebem tratamento em banho desengraxante, decapagem e fosfatização e pintura aplicada 
pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 
70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Braços em formato ergonômico em 
poliuretano injetado fl exível com alma em aço, fi xados ao assento através de parafusos de 1/4 x 
¾ e porcas garra fi xadas à madeira. Altura da superfície do assento: 450 mm. Altura do encosto 
ao solo:         940 mm. Largura total 600 mm e profundidade 650 mm. Para fi ns de assinatura 
do Termo de Registro de Preços, apresentar: Laudo de conformidade ergonômica assinado por 
profi ssional Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que 
faça parte do quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente 
credenciados, atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do 
Ministério do Trabalho, bem como a NBR 13962:2006. - Relatório técnico contendo a veri-
fi cação da conformidade das dimensões e os ensaios de estabilidade e resistência, de acordo 
com a norma NBR13962/06 comprovados através de laudo emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO, com no mínimo os seguintes ensaios: Desequilíbrio para frente, lateral e para 
trás; Carga estática no encosto; Fadiga conjugada no assento e encosto para cadeira de dia-
logo; Fadiga da borda anterior do assento para cadeira de dialogo; Carga estática horizontal 
para frente e lateral, nos pés. - Laudo da espessura da película seca NBR 10443:2008 Tintas 
e vernizes – determinação de espessura da película seca sobre superfícies rugosas. - Laudo de 
aderência da tinta conforme NBR 11003:2010 Tintas determinação de aderência, com resultado 
X0 / Y0 = a sem desplacamento de pintura. - Laudo de resistência a névoa salina, conforme 
NBR 8094:1983 Corrosão por exposição à névoa salina de material metálico revestido e não 
revestido, comprovando no mínimo 300 horas de exposição, emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. - Certifi cado de densidade da espuma, com base no método descrito na NBR 
8537 da ABNT emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Não será aceito certifi cado 
emitido pelo fabricante da espuma. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. 

JOBE-
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R$ 
524,30

R$ 
41.944,00

39 30 UND. SOFÁ DE UM LUGAR, EM CONCHA ÚNICA, COM BRAÇOS: Sofá de um lugar, em con-
cha única, com braços vazados e estrutura tubular. Estrutura com pés e braços em peça única 
em formato trapezoidal, formados pôr tubo de aço de seção oblonga de 48 x 20 x 1.2 mm 
de espessura, com sapatas deslizantes de nylon injetado. Travessas em tubo de aço de seção 
retangular de 50 x 30 x 1.9 mm de espessura, com ponteiras de acabamento nas extremidades 
em polipropileno injetado. Todos os componentes metálicos recebem tratamento em banho de 
desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletros-
tática em tinta epóxi-pó, na cor prata, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na 
temperatura de 180º C. Assento e Encosto em compensado multilaminas em forma de concha 
única com 15 mm de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente e com bordas 
arredondadas. Estofados com espuma de poliuretano injetado com densidade média de 45 kg/
m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 60 mm. Revestimento em courvin 
composto com forro de jérsei misto poliéster e algodão recoberto por resina polivinílica, com 
686 gramas por metro linear, com costuras duplas nas bordas laterais. Fixação à estrutura feita 
através de porcas garra fi xadas na madeira. Apóia braços anatômicos totalmente revestidos em 
poliuretano injetado integral skin, com alma de aço, fi xados a estrutura, através de parafusos de 
¼”. Comprimento total 01 lugar 660 mm. Profundidade total 700 mm. Largura do assento 510 
mm. Profundidade do assento 490 mm. Largura do assento 510 mm. Altura do encosto 470 mm. 
Altura do encosto em relação ao solo 820 mm. Para fi ns de assinatura do Termo de Registro 
de Preços, apresentar laudo de conformidade ergonômica assinado por profi ssional Médico 
do Trabalho, e Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que faça parte do 
quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente credenciados, 
atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do Ministério do 
Trabalho. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.

JOBE-
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R$ 
670,79

R$ 
20.123,70

40 20 UND. SOFÁ DE DOIS LUGARES, EM CONCHA ÚNICA: Sofá de dois lugares, em concha única, 
com braços vazados e estrutura tubular. Estrutura com pés e braços em peça única em formato 
trapezoidal, formados pôr tubo de aço de seção oblonga de 48 x 20 x 1.2 mm de espessura, com 
sapatas deslizantes de nylon injetado. Travessas em tubo de aço de seção retangular de 50 x 
30 x 1.9 mm de espessura, com ponteiras de acabamento nas extremidades em polipropileno 
injetado. Todos os componentes metálicos recebem tratamento em banho de desengraxante, 
decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta 
epóxi-pó, na cor prata, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 
180º C. Assento e Encosto em compensado multilaminas em forma de concha única com 15 
mm de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente e com bordas arredondadas.
Estofados com espuma de poliuretano injetado com densidade média de 45 kg/m³ e moldada 
anatomicamente com espessura média de 60 mm. Revestimento em courvin composto com 
forro de jérsei misto poliéster e algodão recoberto por resina polivinílica, com 686 gramas 
por metro linear, com costuras duplas nas bordas laterais. Fixação à estrutura feita através de 
porcas garra fi xadas na madeira. Apóia braços anatômicos totalmente revestidos em poliure-
tano injetado integral skin, com alma de aço, fi xados a estrutura, através de parafusos de ¼”. 
Comprimento total 02 lugares 1200 mm. Profundidade total 700 mm. Largura do assento 510 
mm. Profundidade do assento 490 mm. Largura do assento 510 mm. Altura do encosto 470 
mm.Altura do encosto em relação ao solo 820 mm. Para fi ns de assinatura do Termo de Registro 
de Preços, apresentar: laudo de conformidade ergonômica assinado por profi ssional Médico 
do Trabalho, e Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que faça parte do 
quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente credenciados, 
atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do Ministério do 
Trabalho. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. 

JOBE-
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R$ 
1.124,00

R$ 
22.480,00

41 20 UND. SOFÁ DE TRES LUGARES, EM CONCHA ÚNICA: Sofá de tres lugares, em concha única, 
com braços vazados e estrutura tubular. Estrutura com pés e braços em peça única em formato 
trapezoidal, formados pôr tubo de aço de seção oblonga de 48 x 20 x 1.2 mm de espessura, com 
sapatas deslizantes de nylon injetado. Travessas em tubo de aço de seção retangular de 50 x 
30 x 1.9 mm de espessura, com ponteiras de acabamento nas extremidades em polipropileno 
injetado. Todos os componentes metálicos recebem tratamento em banho de desengraxante, 
decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta 
epóxi-pó, na cor prata, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 
180º C. Assento e Encosto em compensado multilaminas em forma de concha única com 15 
mm de espessura, prensado a quente, moldado anatomicamente e com bordas arredondadas. 
Estofados com espuma de poliuretano injetado com densidade média de 45 kg/m³ e moldada 
anatomicamente com espessura média de 60 mm. Revestimento em courvin composto com 
forro de jérsei misto poliéster e algodão recoberto por resina polivinílica, com 686 gramas 
por metro linear, com costuras duplas nas bordas laterais. Fixação à estrutura feita através de 
porcas garra fi xadas na madeira. Apóia braços anatômicos totalmente revestidos em poliure-
tano injetado integral skin, com alma de aço, fi xados a estrutura, através de parafusos de ¼”. 
Comprimento total 03 lugares 1740 mm. Profundidade total 700 mm. Largura do assento 510 
mm. Profundidade do assento 490 mm. Largura do assento 510 mm. Altura do encosto 470 mm. 
Altura do encosto em relação ao solo 820 mm. Para fi ns de assinatura do Termo de Registro 
de Preços, apresentar laudo de conformidade ergonômica assinado por profi ssional Médico 
do Trabalho, e Engenheiro de Segurança do Trabalho e por Ergonomista que faça parte do 
quadro social da ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, devidamente credenciados, 
atestando que o produto atende as exigências da Norma Reguladora NR-17 do Ministério do 
Trabalho. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.

JOBE-
MA

R$ 
1.591,99

R$ 
31.839,80

42 200 UND. CADEIRA ESTOFADA PÉ FIXO: Cadeira modelo executiva. Assento e encosto Interligados 
através de uma lâmina de aço com espessura mínima de 5mm de espessura,  70 mm de largura 
presas ao sistema de porcas garras. Contra encosto em vinil com forro em algodão. Assento e 
Encosto em compensado multilaminas com tratamento imunizante (cupincida), de 15 mm de 
espessura, prensado à quente, moldado anatomicamente estofados com espuma injetada  em 
poliuretano de alta resistência, densidade média de 40 à 50  kg/m³, moldados anatomicamente, 
com apoio lombar no encosto, bordas arredondadas e sem grampos aparentes. Espessura média 
da espuma do assento 50 mm e do encosto 50 mm, revestidos em tecido 100% poliéster trança-
do na cor azul, com acabamento em perfi l de PVC preto,  respectivamente. Base 4 pés em tubo 
de 7/8, com parede de 1,5 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas des-
lizantes de nylon injetado.  Todos componentes metálicos recebendo tratamento em banho de 
desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura  aplicada pelo processo de deposição eletros-
tática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 
180º. Medidas do assento  450 mm de largura x 450 mm de profundidade, encosto de 400 mm 
de largura x 400 mm de altura. Para fi ns de assinatura do Termo de Registro de Preços, apresen-
tar: Relatório Técnico  de  Ensaio  de  Estabilidade,  Resistência  e  Durabilidade  realizado  por  
Laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  atestando  fabricação  em  conformidade  com  a  
Norma  Brasileira  da  ABNT e Laudo  de  Ergonomia  assinado  por  Ergonomista  credenciado 
à ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia), assegurando conformidade com os critérios 
da NR-17. - Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. 

JOBE-
MA

R$ 
254,50

R$ 
50.900,00

43 40 UND. BANQUETA ALTA PARA LABORATORIO: Banqueta alta giratória com assento redondo e 
aro para apoio dos pés. Assento em compensado multilaminas com 15 mm de espessura, com 
tratamento imunizante, prensado à quente, moldado anatomicamente. Estofado com espuma 
laminada, densidade média de 33 kg/m³, moldada anatomicamente com bordas arredondadas 
e espessura média de 30 mm. Contra assento em Non Woven (fi bra 100% polipropileno), com 
bordas em perfi l semi-rígido de PVC; tipo “V15”; para proteção contra impactos. Assento com 
diâmetro de 340 mm. Fixação feita através de porcas garra fi xadas à madeira. Revestimento em 
courvin composto com forro de jérsei misto poliéster e algodão recoberto por resina poliviníli-
ca, com 686 gramas por metro linear. Base giratória com cinco hastes, em tubo de aço de seção 
quadrada, medindo  25 x 25 mm, com 1,5 mm de espessura, soldadas ao tubo central por solda 
mig e com capa de proteção em polipropileno injetado, dotada de cinco deslizadores de nylon. 
Coluna com sistema de regulagem de altura, através de pistão a gás (hidropneumatico) com 
100 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora de impactos. Coluna central em 
tubo de aço de diâmetro 50,8 mm em chapa 1,5 mm, com 410 mm de comprimento, fechado na 
sua parte inferior com arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por solda mig e  bucha 
injetada em poliacetal na parte superior. Suporte do assento em chapa de aço retangular me-
dindo 160 x 230 mm e 3,2 mm de espessura e aro para apoio dos pés com regulagem de altura 
através de manipulo. As fi xações gerais são feitas através de porcas garra fi xadas à madeira, e 
parafusos de 1/4 x 3/4. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho desengra-
xante, decapagem e fosfatizaçâo. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em 
tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 µ e polimerízação em estufa na temperatura 
de 180° C. Dimensões gerais: Altura da superfície do assento: min. 620 mm - Max. 720 mm. - 
Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. 

JOBE-
MA

R$ 
358,70

R$ 
14.348,00

44 2.000 UND. CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL: Cadeira fabricada em polipropileno aditivado com 
anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Dimensões: Comprimento 510 mm x 
Largura 430 mm x Altura 900 mm. Peso do produto: 2,15 kg. Produto deverá suportar 140 kg. 
Deverá possuir certifi cação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. 

TRA-
MON-
TINA

R$ 
45,57

R$ 
91.140,00

Em, 04 de novembro de 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2014
Processo n°. 316/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE FERRA-
MENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE PONTES RURAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGO todo o procedimento realizado 
que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
GUILHERME TRALDI CNPJ: 12.036.453/0001-57

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VR UNIT VR TOTAL

01 40.000 KM TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEÍCULO COM FORNECIMENTO POR PARTE 
DA CONTRATADA DE CAMINHÃO BAÚ, 3/4, COM NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE 
USO, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA, MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SEGU-
RO, SENDO:
R$ 20.000,00 POR PASSAGEIROS COM COBERTURA PARA MORTE E INVALIDEZ; R$ 
30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS A TERCEIROS; R$ 30.000,00 CONTRA DANOS 
CORPORAIS A TERCEIROS. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.

R$ 4,20 R$ 168.000,00

Itapetininga, 20 de novembro de 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2014
PROCESSO Nº: 331/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICA DOS MOTORES CAMINHÃO VW 13180 
E TRATOR M35 MF 235 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SESSÃO: Dia 08.12.2014 a 
partir das 09:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
200/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 332/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO MARMI-
TEX), VISANDO ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE GABINETE. SESSÃO: Dia 08.12.2014 a partir das 14:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
201/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 309/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE BALCÕES TÉRMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: 
Dia 09.12.2014 a partir das 14:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
202/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 135/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJE-
TO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA TODAS AS SECRETA-
RIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL . SESSÃO: Dia 11.12.2014 a partir das 09:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
203/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 320/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. SESSÃO: Dia 09.12.2014 a partir 
das 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
204/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 321/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SES-
SÃO: Dia 10.12.2014 a partir das 09:00 horas.

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 178/2014
PROCESSO Nº: 317/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJE-
TO: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMEN-
TO DO FUNDO SOCIAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GABINETE. Considerando que a sessão de abertura do dia 06.11.2014 restou-se deserta pela não 
presença de licitantes, fica remarcada a sessão de abertura para o dia 05.12.2014 a partir das 09:00 
horas.

EDITAL RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTU-
RA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2014

PROCESSO Nº: 321/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOTOCICLETAS ZERO KM PARA O SETOR DE FISCA-
LIZAÇÃO, ATRAVÉS DO RECURSO PNAFM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO E FINANÇAS. Após as retificações necessárias no edital, fica remarcada a sessão para o dia 
05.12.2014 a partir das 10:00 horas.

EDITAL RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTU-
RA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2014

PROCESSO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJE-
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TO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA MUNI-
CIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. Após as retificações necessárias 
no edital, fica remarcada a sessão para o dia 10.12.2014 a partir das 14:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2014
PROCESSO Nº: 303/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJE-
TO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS RESISTENTES PARA SEREM UTILIZADAS PELA 
EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO TRANSPORTE DE VACINAS, MEDICA-
MENTOS E MATERIAL BIOLÓGICO. SESSÃO: Dia 10.12.2014 a partir das 14:00 horas.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 197/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 297/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Km 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR-
TES DE FUNCIONÁRIOS DE PSF ZONA RURAL E FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO - SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Tendo em vista a necessidade a retificação no item 12 das 
condições e exigências do anexo I do edital, conforme segue: Onde se lê: “O valor total estimado da 
presente ata de registro de preço é de R$ 151.800,00”; Leia-se : “O valor total estimado da presente 
ata de registro de preço é de R$ 839.400,00”. Fica remarcada a data de abertura que passará a ser 
no dia 05.12.2014 às 14:00 horas.
As sessões de abertura dos certames licitatórios serão realizados na Sala de Reuniões de Licitações 
do Paço Municipal, localizado à Praça dos Três Poderes nº 1.000 (térreo) – Jd Marabá. Os editais 
estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores Informações pelo 
telefone (15) 3376-9608. 
Itapetininga, 14 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 205/2014 
PROCESSO 359/2014 Carona Ata de Registro de Preço Edital PREGÃO Eletrônico nº. 29/2013 Pro-
cesso Administrativo nº. 23034.005.581/2013-15, Contrato nº.231/2014 AQUISIÇÃO ATRAVÉS 
DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 29/2013, Aquisição de veículos acessíveis de 
transporte escolar diário de estudantes, de acordo com as especificações, quantidades e condições 
previstas no Edital do Pregão Eletrônico identificado no preambulo, no respectivo termo de referen-
cia e proposta vencedora, independente de transcrição, Programa Federal Caminho da Escola  FNDE 
(FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO).

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 207/2014 
PROCESSO 369/2014 - Carona Ata de Registro de Preço Edital PREGÃO Eletrônico nº. 63/2013 
Processo Administrativo nº. 23034.005.578/2013-93, Contrato nº. 187/2014 AQUISIÇÃO ATRA-
VÉS DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 63/2013, Aquisição de veículos de trans-
porte escolar diário de estudantes, de acordo com as especificações, quantidades e condições pre-
vistas no Edital do Pregão Eletrônico identificado no preambulo, no respectivo termo de referencia 
e proposta vencedora, independente de transcrição, Programa Federal Caminho da Escola através do 
PAR (Plano de Ações Articuladas) FNDE/ MEC (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇAO).

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº190/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROC. Nº300/2014. OBJETO: aquisição de material para o Laboratório Regional de Itapetininga. 
Fica o presente edital retificado no item VI - da forma de apresentação das amostras, e o item 6.1 
passa a ter a seguinte descrição: 6.l – As licitantes vencedoras provisoriamente classificadas em 
primeiro lugar deverão apresentar a amostra de cada produto que pretende ofertar proposta (Ane-
xo I – Especificações Técnicas), devidamente etiquetadas com o número do item a que se refere, 
bem como a razão social do licitante, no prazo de 03 dias úteis, na Secretaria Municipal de Saúde, 
situada no primeiro andar do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº1.000 – Jardim Marabá – 
Itapetininga, SP.
A retificação está disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da 
modalidade Pregão Presencial. 
Itapetininga, 18 de novembro de 2014. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO E DIRETOR.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS ATA Nº 95/2014 – PP 145/2014

PROCESSO Nº 258/2014 - Registro de Preços para contratação de empresa para o transporte de 
pacientes fora do município - Secretaria Municipal de Educação - Ata de Registro de Preços. Órgão 
Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Empresa de Ônibus Circular Nossa 
Senhora Aparecida LTDA – Detentora dos itens 01,02 e 04. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologa-
ções completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível no site: 
www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário. 

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS ATA Nº 94/2014 – PP 169/2014

PROCESSO Nº 271/2014 - Registro de Preços para aquisição de peças para os veículos da frota 
do SAMU: Peugeot Jumper placa 3177, Peugeot Jumper placa BNZ 3209, veículo USA – Merce-
des Sprinter, placa BNZ 3186, Fiat Ducato placa BNZ 3184 e BNZ 3185. Secretaria Municipal de 
Saúde- Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Forne-
cedor: Panajo Peças Automotivas Nacional LTDA – Detentora dos itens 01 ao 26. VIGÊNCIA: 12 
meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está 
disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 205/2014
CONTRATADA: Teresa Colombo Equipamentos Rodoviários LTDA EPP. CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 292/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial 
nº 154/2014 OBJETO: aquisição de maquinário para equipe tapa buraco, do setor de obras e servi-
ços. - Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$102.000,00. ASSINATURA: 
14.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2014
CONTRATADA: ADI Comércio e Serviços LTDA - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 241/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 171/2014. OBJETO: 
aquisição de placas de identificação para as 05 novas unidades escolares, conforme especificações 
constantes no anexo I do referente edital – Secretaria Municipal de Educação. VALOR TOTAL: 
R$10.999,95. ASSINATURA: 30.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 211/2014
CONTRATADA: Angela Cristina Gonçalves Pena Pantaroto – ME. CONTRATANTE: Prefeitu-
ra Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 241/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 
156/2014. OBJETO: Aquisição de brinquedos para o abrigo municipal – Serviço Municipal Emer-
gencial à Infância e Adolescência (SEMEIA) – Secretaria Municipal de Promoção Social. VALOR 
TOTAL: R$5.980,00. ASSINATURA: 14.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 210/2014
CONTRATADA: Filipe Moisés Garcia - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga. PROCESSO Nº: 215/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 156/2014. OBJETO: Aqui-
sição de brinquedos para o abrigo municipal – Serviço Municipal Emergencial à Infância e Ado-
lescência (SEMEIA) – Secretaria Municipal de Promoção Social. VALOR TOTAL: R$2.440,00. 
ASSINATURA: 14.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 237/2014
CONTRATADA: Paraíso Clínica de Reabilitação LTDA - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 326/2014 MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 57/2014. 
OBJETO: Aquisição de tratamento médico de desintoxicação e reabilitação em clinica terapêutica 
para o menor: J.J.F.F. – Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R$7.500,00. ASSINATU-
RA: 24.10.2014 VIGÊNCIA: 3 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2014
CONTRATADA: BRW Suporte e Logística para Saúde LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 301/2014 MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 56/2014. 
OBJETO: Aquisição de cadeira de rodas para o atendimento de processos judiciais – Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. VALOR TOTAL: R$3.678,00. ASSINATURA: 24.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 24/2013. 
CONTRATADA: Cecílio Guerreiro Perez Transportes - ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº06/2013 PROCESSO nº 13/2013 OBJETO: 
contratação de empresa de transporte para os alunos da rede municipal de ensino - Secretaria de 
Educação. ADITAMENTO: Em decorrência do termo de prorrogação realizado em 01 de julho de 
2014, com base na Lei Federal nº 8.666/93, onde não fora observado o Termo Aditivo realizado 
na data de 12 de julho de 2014,o qual modificou o valor do contrato.  ASSINATURA: 28.10.2014. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 19 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 109/2013 
CONTRATADA: Ágila Construção, Comércio e Transportes LTDA - EPP, CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Tomada de Preços nº008/2013 PROCESSO nº 
107/2013. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma 
e ampliação da EMEI Valter Aliberti Junior - Itapetininga-SP - conforme descriminado em memo-
rial descritivo (projeto básico), planilha orçamentária de quantitativos com preços unitários, custo 
estimado e cronogramas físicos financeiros anexos ao processo. ADITAMENTO: Em decorrência 
de reajuste contratual de 6,27% com base na tabela Índice FIPE Geral de Construção Civil e Obras 
Públicas – Edificações São Paulo, sobre o valor de R$371.711,14. ASSINATURA: 04.11.2014. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 19 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005 
CONTRATADA: Virtual TI Obras e Infraestrutura LTDA - ME, CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga. MODALIDADE: Convite nº02/2013 PROCESSO nº 014/2013 CONTRATO 
nº 17/2013 OBJETO: Contratação de empresa para execução de projetos de instalação de média 
tensão para as novas instalações da Secretaria Municipal de Educação e instalação de baixa tensão 
para equipamentos de ar condicionado e infraestrutura de rede Ethernet e Telefonia. - Secretaria 
de Educação. ADITAMENTO: Prorrogação do contrato firmado com a empresa Virtual TI Obras 
e Infraestrutura LTDA – ME, por mais 04(quatro) meses.    ASSINATURA: 28.10.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 19 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 
LOCADORES: Taizo Sonoda e Haruco Honma Sonoda LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: Dispensa nº 76/2013 PROCESSO Nº: 273/2013 CONTRATO Nº 
147/2013 OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as instalações da Secretaria de Promo-
ção Social. VALOR MENSAL: R$ 3.516,01. VALOR TOTAL: R$42.192,12. VIGÊNCIA: 12 meses. 
ASSINATURA: 31.10.2014. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 inciso II, art.40 inciso XI e art.65 
§8º da Lei nº. 8.666/93. 
Itapetininga, 19 de novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 12/2014
LOCADOR: Antonio Ferreira Souto. LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALI-
DADE: Dispensa de Licitação n° 12/2012 PROCESSO N°: 288/2013. OBJETO: Locação de imóvel 
não residencial para as instalações do 4º Distrito Policial – Secretaria de Trânsito e Cidadania. 
ASSINATURA: 30.10.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 79, inciso II Lei Federal nº 8.666/93 e 
processo administrativo nº 45259/1/2014. 
Itapetininga, 19 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.
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EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS ATA Nº 89/2014 – PP 150/2014

PROCESSO Nº 150/2014 - Registro de Preços para fornecimento de pães, bolo e biscoitos, para 
uso nas unidades escolares da rede municipal, - Secretaria Municipal de Educação Ata de Registro 
de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Distrileite Indús-
tria Panificadora Comércio e Distribuição de Leite LTDA – Detentora do item 02. VIGÊNCIA: 12 
meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está 
disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 236/2014
CONTRATADA: SRT Nascimento Mercantil e Serviços EIRELI - EPP. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 292/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 
172/2014 OBJETO: aquisição de 03 (três) veículos 0 (zero) km – modelo sedan, com capacidade 
para 05 (cinco) passageiros, ano – modelo 2014/2015 – Secretaria Municipal de Gabinete. VALOR 
TOTAL: R$160.800,00. ASSINATURA: 24.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 14 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2014
CONTRATADA: ENGESAKI Construtora e Engenharia LTDA - EPP. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 219/2014 MODALIDADE: Tomada de Preço nº 
017/2014 OBJETO: contratação de empresa para a execução dos serviços de ampliação do Fórum, 
localizado na Praça dos Três Poderes, através do termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme memorial descritivo, pro-
jeto básico, cronograma físico financeiro e planilha orçamentária. VALOR TOTAL: R$404.480,76. 
ASSINATURA: 28.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 14 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO Nº 003/2014 
CONTRATADA: Topomag Comércio de Equipamentos Topográficos LTDA – ME, CONTRATAN-
TE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Convite nº 25/2011 PROCESSO nº 
291/2011 CONTRATO nº 05/2012 OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços 
de levantamentos topográficos planialtimétrico, cadastrais, perfis longitudinais, curvas de nível e 
serviços complementares. ADITAMENTO: Em virtude da alteração da razão social da contratada, 
de modo a regularizar a situação contratual ASSINATURA: 07.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 28 outubro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2014
CONTRATADA: João Geraldo Pires e Filho LTDA - ME CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 181/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 107/2014. OBJETO: 
Contratação de empresa para serviço de retífica completa e revisão completa da bomba injetora 
com troca de bicos e canos injetores do motor diesel Caterpillar 3306 DA M-30 motoniveladora 
120-B - Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 3.800,00. ASSINATURA: 
17.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 14 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 189/2014
Processo n°. 336/2014, que objetiva a OBJETO: contratação de empresa para O FORNECIMENTO 
DE concreto usinado - secretaria de OBRAS e serviços (SISTEMA de registro DE preçoS), HOMO-
LOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CONCRETERIA SUL LTDA ME        CNPJ: 05.117.422/0003-27

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 2.350 M³ CONCRETO USINADO – CONSUMO 250 KG DE CIMENTO POR METRO 
CÚBICO

R$ 272,00 R$ 639.200,00

Itapetininga, 21 de novembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Jefferson Biajone.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca 
Haidar.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao Major da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo Marcos Aurélio Venâncio.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 10 de novembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA

CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 493, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao pastor Nilton César da Silva.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2014, de autoria do Vereador Milton Nery Neto.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao pastor Nilton César da Silva.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 17 de novembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA

CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO
 

PORTARIA/SEPREM Nº 092, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SE-
PREM, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1136/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36 Inc. II, da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012,  e 
Artigo 6° da Emenda  Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 01-11-2014, 
a funcionária  DIRCE MARIANO DE TOLEDO ,  Auxiliar de Serviços Educacionais, Ref. 05-G, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação. 
Artigo   2º-   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 093, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SE-
PREM, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1137/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36 Inc. I, da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012,  e 
Artigo 6° da Emenda  Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 10-11-2014, 
o funcionário  HAROLDO BARBOSA DO NASCIMENTO, Oficial Pedreiro, Ref.07-G, lotado na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Artigo   2º-   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 094, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SE-
PREM, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1138/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 180 - § 4º da Lei complementar nº. 49, de 23-04-
2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 10-11-
2014, a funcionária JOANA D’ARC VITTORELLI PIRES,  Diretora  de Educação Básica ,  Faixa 
05-G, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo   2º-   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 095, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SE-
PREM, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1139/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria Especial com fundamento na Súmula Vinculante nº 033 de 09-
04-2014, e nos termos dos Arts. 1º, 2º e 7º,  das  Instruções Normativas nº 01  de 22-07-2010,  e nº 
03  de 23-05-2014, partir de 17-11-2014, à funcionária VERA LUCIA BIODE , Auxiliar de Enfer-
magem Ref. 08-F, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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APROXIMADAMENTE 500 PARTICIPANTES, ENTRE CORRIDA E CAMINHADA, COMPETIRAM EM OITO ETAPAS, DESDE MARÇO

Em clima festivo e de grande agi-
tação, foi realizada no último dia 15, 
a última Etapa do Projeto Correr e 
Caminhar com Saúde, organizado 
pela Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura.

A oitava prova teve largada da 
Praça dos Três Poderes (Paço Munici-
pal), com chegada no bairro do Mato 
Seco, sede do Esporte Clube XV de 
Novembro. Aproximadamente 500 
participantes envolvendo Corrida e 
Caminhada, competiram em oito eta-
pas, sendo 7 classifi catórias, desde o 
início em março. 

Após as provas e somatórias de 
pontos, foram premiados os três pri-
meiros por categorias da Classifi ca-
ção Geral: 

ADULTO FEMININO - 1ºlugar: 
Lucimara dos Santos; 2ºlugar-Daniele 
Aparecida Cunha e 3ºlugar Soraya 
Theodoro(todas com 26 pontos, sendo 
usado critério conforme regulamento 

da competição);
ADULTO MASCULINO - 1º lu-

gar: Luiz Daniel de Lima Conceição 
(9 pontos), 2º lugar - Bruno Batista 
Carvalho (48 pontos) e 3º lugar-Paulo 
Cirelo da Silva (33 pontos);

JUVENIL FEMININO - 1ºlugar: 
Kathellen dos Santos (38 pontos), 
2ºlugar: Mayara Silva ventura (26 
pontos) e 3ºlugar: Jenifer Carolina(23 
pontos); 

JUVENIL MASCULINO - 
1ºlugar: Luan de Oliveira França (61 
pontos), 2ºlugar-Felipe Augusto R. da 
Silva (40 pontos) e 3º Wellington Ma-
nuel (37 pontos);

VETERANÍSSIMO FEMININO 
- 1ºlugar: Noemia Rodrigues Severino 
(70 pontos) e Maria Estrela de Olivei-
ra (08 pontos); 

VETERANÍSSIMO MASCULI-
NO - 1º lugar- Antônio Pedro Correa 
(70 pontos), 2º lugar-Edson Calegari 
(40 pontos) e 3º lugar- Luiz Gonzaga 

Rocha Filho (39 pontos); 
VETERANO A FEMININO - 1º 

lugar:Valéria Aparecida F. dos Passos 
(60 pontos), 2º lugar: Amanda Rodri-
gues Soares (39 pontos) e 3º lugar: 
Aline Villaça Castro (29 pontos); 

VETERANO A MASCULINO - 1º 
lugar: Alessandro Lopes dos santos 
(52 pontos), Nilo Oliveira (49 pontos) 
e 3º Willian de Lima (44 pontos); 

VETERANO B FEMININO - 
1º lugar: Andrea Bonfi m da Paz (60 
pontos), 2º lugar-Suzana Cristina de 
Oliveira (51 pontos) e 3º lugar: Silvia 
Rodrigues Severino Silva (27 pontos);

VETERANO B MASCULINO 
- 1º lugar: José Luciano da Paz (58 
pontos), Everson Lara (41 pontos) e 
3º lugar: Manuel Pereira Costa (32 
pontos);

VETERANO C FEMININO - 1º 
lugar - Maria Aparecida Rolim Rosa 
Castro (57 pontos), 2º lugar: Ana Ma-
ria Costa (37 pontos) e Regina Sacchi 

Santos (37 pontos);
VETERANO C MASCULINO -1º 

lugar - Antônio da Silva (41 pontos), 
2º lugar - José Maria Rodrigues (35 
pontos) e 3ºlugar - José Severino Sil-
va (34 pontos). 

A lista com todos os participan-
tes e suas respectivas colocações 
será divulgada nos próximos dias 
pela Comissão Organizadora que 
agradece ao apoio da Secretaria de 
Trânsito e Cidadania, Secretaria de 
Saúde, Guarda Municipal, SAMU, 
Fundo Social de Solidariedade do 
Município, Tiro de Guerra local, 
Polícia Militar, Sabesp, Clube Ve-
nâncio Ayres, Clube Atlético Soro-
cabano de Itapetiningano, Paroquia 
São Roque, Igreja de São João, CAS 
Esporte Clube XV de Novembro que 
contribuíram para a viabilização do 
projeto que esteve direcionado na 
integração pelo esporte com quali-
dade de vida ao cidadão.
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‘FIQUE SABENDO’ SERÁ NOS DIAS 29 A 05 DE DEZEMBRO
Secretaria de Saúde

O QUE É O ‘FIQUE SABENDO’? 
É uma mobilização de incentivo 

ao teste de AIDS e tem como objetivo 
conscientizar a população sobre a im-
portância da realização do exame. Ar-
tistas e formadores de opinião já estão 
se envolvendo para incentivar a popula-
ção a fazer o teste e diminuir cada vez 
mais o preconceito em relação ao HIV / 
AIDS. Fazer o teste de AIDS é uma ati-
tude que mostra como você se preocupa 
com a sua saúde!

É IMPORTANTE LEMBRAR QUE:
O HIV pode ser transmitido:
• Por relações sexuais desprotegidas 

(sem o uso do preservativo), anais, va-
ginais e orais;

NESTE ANO, O ‘FIQUE SABENDO’ SERÁ DOS DIAS 29 A 05 DE DEZEMBRO! FAÇA SEU TESTE RÁPIDO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

• Pelo compartilhamento de agulhas 
e seringas contaminadas;

• De mãe para fi lho durante a gesta-
ção, o parto e a amamentação;

• Por transfusão de sangue.
Mas é bom ressaltar que o HIV não 

é transmitido pelo beijo, toque, abraço, 
aperto de mão, compartilhamento de to-
alhas, talheres, pratos, suor ou lágrimas. 
Portanto, toda pessoa soropositiva pode 
e deve receber muito carinho e atenção!

CONFIRA AS DATAS:

ENTRE OS VENCEDORES, REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO, JACUPIRANGA E ITAPETININGA

Com a participação de taekwon-
distas da região, foi realizado recen-
temente em Itapetininga, o V Torneio 
Interclubes Asiam de Taekwondo, no 
ginásio Ayrton Senna da Silva.

Durante o evento foram demons-
tradas técnicas da arte sul-coreana, 
além de diversas lutas Infantis, Juve-
nis, Adultos, Coloridas e Master com 
premiação de medalhas para os me-
lhores colocados Kyorugui e poom-
se, e Troféus para os pontuados no 

Kyorugui da Classifi caçao Geral. 
Entre os vencedores, representan-

tes dos Municípios de São Miguel 
Arcanjo, Jacupiranga, Cajati e Ita-
petininga. Na organização as Aca-
demias Asian e Escola Municipal 
da Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura de Itapetininga, que apoia 
e incentiva a pratica da modalidade 
com aulas gratuitas aos alunos com 
o prof.Fábio Monti, em diversos dias 
e horários.    

Equipe de Taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DATA HORÁRIO LOCAL

29/11 08h às 16h Praça Peixoto Gomide

30/11 09h às 13h CESIN Taboãozinho

01/12 14h às 16h Vigilância Epidemiológica (Embelleze)

01/12 17:30 às 21:30 CEC Vila Sônia

02/12 18h às 20h P.A. Rio Branco

03/12 18h às 21h Em frente à Rodoviária

04/12 18h às 21h Em frente ao Fórum Velho

05/12 18h às 21h Em frente Escola Maria de Lourdes

Lembrando que é possível fazer o 
Teste Rápido de segunda a sexta-feira  
na Vigilância Epidemiológica das 08h 
às 16h.

‘Fique Sabendo” visa conscientizar sobre o teste da AIDS
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O EVENTO NO DIA 29, TEM O OBJETIVO FINAL DE FORTALECER O APRENDIZADO DO INDIVÍDUO SOBRE SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Itape-
tininga, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, junto a outras Secre-
tarias Municipais promoverá , no dia 
29 de novembro, uma mobilização de 
caráter esportivo, artístico e cultural, 
envolvendo pessoas, instituições, 
organizações, grupos, entre outros 
representantes da sociedade, a fi m 
de infl uenciar no meio social e po-
tencializar nossas ações educativas 
a favor da conscientização contra a 
DENGUE e DST/AIDS. É o 2º Mo-
vimento Cultural Itapetininga Saudá-
vel

O objetivo fi nal é o de fortalecer o 
aprendizado do indivíduo sobre suas 

condições de saúde e a tomada de de-
cisão. Confi ra a programação! 

O evento será realizado das 8h às 
22 horas, na Avenida Peixoto Gomi-
de.

Fique atento à nossa programa-
ção, contaremos com a presença de:

DANÇAS – Ginástica Rítmi-
ca, Dança do Ventre, Dança de Sa-
lão, Lambaeróbica, Black Dance, B. 
Boys, Sertanejo, Maculelê, Puxada 
de Rede, Dança Urbana; ATIVIDA-
DE FÍSICA – Skate (Presença de 
skatistas profi ssionais – premiação 
torneio de manobras e sorteio de 
brindes), Alongamento, Aula de Ca-
poeira, Roda de Capoeira, Maculelê 

e Danças; MÚSICAS – Samba (Par-
tido Alto), Dupla Sertaneja e Hip 
Hop (Sandro Mancha); TEATRO E 
GRAFITE.

EXPOSIÇÃO DE ARTESANA-
TOS (Exposição de artes plásticas 
em sucatas – Antonio Carlos Estana-
gel); PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; 
DOAÇÃO DE ANIMAIS; DISTRI-
BUIÇÃO DE SACOLAS BIODE-
GRADÁVEIS; SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE – Orientações; 
SECRETARIA DE TRABALHO – 
PAT – Orientações; SECRETARIA 
DE OBRAS – Orientações; CORTE 
DE CABELO E ESMALTAÇÃO; 
ORIENTAÇÕES E OFERTAS DE 

SAÚDE – 1 Tenda Infl ável com 
orientações de Dengue, Exposição 
dos trabalhos escolares do Projeto 
“Escolas Contra a Dengue”, 2 CTA 
Centro de Testagem e Aconselha-
mento ofertando Testes Rápidos, 
Teste de Glicemia, Aferição de Pres-
são Arterial, Orientações de Higiene 
Pessoal, Avaliação Física, Índice de 
Massa Corpórea, Quiropraxia, Auri-
culoterapia, Orientações DST / AIDS 
“Por Dentro da Camisinha” e  APE 
(Ações Preventivas na Escola).

O CTA “Centro de Testagem e 
Aconselhamento” estará neste dia 
ofertando testes rápidos (Hepatite B 
e C, Sífi lis e HIV) das 08h às 16h.

SESI APRESENTA OS EXCÊNTRICOS MUSTACHES & OS APACHES
Secretaria de Cultura e Turismo

O Teatro do SESI Itapetininga apre-
senta, no dia 22 de novembro, às 20h, 
o show Mustaches & Os Apaches, com 
entrada gratuita. Estes artistas excêntri-
cos trazem ao público um espetáculo 
cujo repertório contém músicas pró-
prias e releituras de nomes consagrados 
como Ella Fitzgerald, Cab Calloway, 
The Beatles e canções autorais que en-
cantam e fazem reviver um tempo em 
que a música alcançou as massas.

De formação originalmente acús-
tica, eles se inspiram em clássicos do 

INSPIRADO EM CLÁSSICOS DO DIXIELAND, JAZZ, FOLK E ROCK-AND-ROLL, O SHOW POSSUI UMA MARCA PRÓPRIA INCONFUNDÍVEL
dixieland, jazz, folk e rock-and-roll 
para desenvolver seu trabalho e seu es-
tilo musical, com uma marca própria. 
Além disso, em função de atividades 
paralelas desenvolvidas por alguns de 
seus integrantes nas artes plásticas e no 
circo, a performance do conjunto sofreu 
infl uências dessas linguagens em sua 
apresentação. Como defi ne o grupo, 
“Nossa proposta é surpreender o públi-
co e transformar o lugar onde chegamos 
em um show, quebrar com o cotidiano, 
mostrar algo inesperado. Queremos tra-

zer alegria, ver as pessoas dançarem e 
cantarem juntas!”.

Local: Teatro do SESI Itapetininga– 
Av. Padre Antonio Brunetti, 1360 – Vi-
la Rio Branco; Data e horário: sábado, 
22/11, às 20h; Duração: 60 min; Capaci-
dade: 246 lugares e 06 para cadeirantes; 
Classifi cação indicativa: livre; Gênero: 
folk; Informações: 15 3275-7949 ou 15 
3275-7951; Entrada gratuita.

Serviço

O Show será no dia 22 de novembro, às 20h
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INICIATIVA É DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS

A exposição itinerante “Cidades 
Educadoras: Ações Locais, Valores 
Globais” foi aberta ofi cialmente em 
Itapetininga às 20h do dia 17 de no-
vembro e prossegue até 12 de dezem-
bro de 2014.

Iniciativa da Secretaria Municipal 
da Educação, em parceria com a As-
sociação Internacional das Cidades 
Educadoras (AICE), a exposição se-
rá na Biblioteca Municipal “Dr. Júlio 
Prestes de Albuquerque”, à rua Cam-
pos Sales,175, Centro.

Fundada em 1990, a AICE, que 
tem sede em Barcelona (Espanha), 
conta atualmente com 454 cidades 
associadas, de 36 países de todos os 
continentes. Santo André, município 
do grande ABC paulista é a coorde-
nadora da rede brasileira de Cidades 
Educadoras, com 14 integrantes: Be-
lo Horizonte, Campo Novo do Pa-
recis, Caxias do Sul, Itapetininga, 
Jequié, Porto Alegre, Santiago, São 

Bernardo do Campo, São Carlos, São 
Paulo, Sorocaba, Vitória e Dourados.

A exposição “Cidades Educado-
ras: Ações Locais, Valores Globais” 
busca despertar a consciência de to-
dos para o potencial educativo das 
cidades. Apresentar experiências das 
cidades membros, que ilustram as 
diversas ações e conceitos previstos 
na Carta das Cidades Educadoras e 
fundamentalmente divulgar o com-
promisso com a educação no seu 
sentido mais amplo, estabelecendo 
novas formas de cooperação entre as 
cidades associadas.

Essa é a segunda fase da expo-
sição, que já passou por Sorocaba: 
“Educação e Saúde”. Paysandú (Uru-
guai) - Acesso à cultura. Em Rosário 
(Argentina) o foco foi: Higiene urba-
na e cuidado com o meio ambiente; 
Praia (Cabo Verde): Democratização 
do esporte; Lisboa (Portugal): For-
mação de trabalhadores municipais; 

Exposição tem atraído grande público

Gandía (Espanha): Universidade das 
pessoas maiores; Tampere (Finlân-
dia): promoção da coesão social atra-
vés das tecnologias da informação.

Itapetininga aderiu a AICE em 
2012 e tem participado dos encontros 
promovidos pela cidade sede no Bra-

sil desde a adesão, e tem promovido 
nessas reuniões as experiências que 
o município tem realizado no tocante 
a educação emancipadora para inclu-
são social e cultural.

Mais informações através do site 
www.ciudadeseducadorasla.org.
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