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Prefeitura lança novo site compatível 
com smartphones

A Prefeitura de Socorro lançou 
na quarta-feira (28/06), um novo 
site responsivo, compatível com ce-
lulares smartphone, origem de cer-
ca de 50% dos acessos atualmente.

O novo layout foi desenvolvido 
pelo Departamento de Comunicação 
e Tecnologia, responsável também 
pela atualização do site, manutenção 
e atendimento das redes sociais da 
Prefeitura. O site continua disponível 
no endereço www.socorro.sp.gov.br.

“O formato responsivo é uma 
necessidade básica para os sites 
atualmente. Com este novo for-
mato, poderemos fazer mais inova-
ções, que deverão ser implantadas 
em breve” – comenta Rafael Pom-
peu, diretor do departamento.

O site da Prefeitura registra em 
média 60 mil acessos por mês e a 
página da municipalidade no Face-
book atingiu 6 mil seguidores re-
centemente.

Acervo da Biblioteca recebe 1.700 livros 
doados pelo Banco do Brasil

A regional de Jundiaí das agên-
cias do Banco do Brasil arrecadou 
e doou para a Biblioteca Municipal 
de Socorro 1.700 livros de todos 
os tipos: histórias infantis, contos, 
aventuras, dramas, biografias, dentre 
outros. A campanha foi feita no mês 
de abril e a entrega simbólica reali-
zada na manhã de terça-feira, 27, no 
Palácio das Águias.

O prefeito André Bozola rece-
beu a placa da campanha das mãos 
da superintendente da regional de 
Jundiaí, Ana Maria Sperandio. Tam-
bém participaram da cerimônia o 
secretário de cultura, Tiago de Fa-
ria, a secretária de educação, Célia 
Viam, e a homenageada escolhida 
pelo Banco do Brasil, professora 
Conceição Aparecida.

Os gerentes das duas unidades 

do Banco do Brasil em Socorro, Fa-
biany Pereira e Cibele Magioli, tam-
bém acompanharam a entrega. Para 
a superintendente Ana Maria, “esta 
é uma forma de mostrar às pessoas 
que o Banco do Brasil se importa 
com a população e se sente parte 
dos socorrenses”.

A arrecadação dos livros é uma 
ação voluntária de funcionários de 
30 agências distribuídas em 22 ci-
dades da regional de Jundiaí. “Todo 
semestre o Comitê de Voluntariado 
faz uma campanha. Desta vez opta-
mos por arrecadar livros e Socorro 
foi escolhida pela maioria como des-
tino da doação”, explica Ana Maria.

Boa parte dos livros já está na 
Biblioteca à disposição da popula-
ção, e o restante será entregue nas 
próximas semanas.

Tratorada reuniu diversos participantes em sua primeira edição
Aconteceu na manhã de domin-

go (25/06), a primeira edição da Tra-
torada em Socorro, com parte dos 
eventos relacionados à Agro Show.

A organização do evento regis-
trou a participação de 52 veículos, 
incluindo alguns de outras cidades.

O desfile de tratores teve iní-
cio no Centro de Exposições “João 
Orlandi Pagliusi”, por volta das 9h 
da manhã, e passou pelas principais 
ruas da cidade.

A Tratorada retornou ao Centro de 
Exposições, onde houve almoço bene-
ficente ao hospital “Dr. Renato Silva”.

“É muito importante demons-
trar a força de trabalho do homem 
do campo, que leva comida até as 
nossas mesas diariamente” - co-
menta Paulo Lorensini, diretor do 
Departamento Municipal de De-
senvolvimento Rural, organizador 
da Tratorada e das palestras da 
Agro Show. 

A tendência é que a Socorro 
Agro Show amplie, anualmente, a 
participação dos produtores rurais 
em suas atividades.

A programação de shows da 
Agro Show se encerra amanhã, com 
o show “Cabaré” da dupla sertaneja 
Leonardo e Eduardo Costa.
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 7609/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º -  Suspender a partir de 01 de Junho de 2017 os efeitos da Portaria nº 7563/2017, 
que designou o servidor VANDERLEI DE OLIVEIRA - CTPS 13510 Série 094-SP, Motorista, 
para ocupar a função gratificada de Chefe da Coordenadoria do SAMU. 

Art. 2º - Designar por necessidade dos serviços e nos termos da Lei Complementar nº 
216/2014, quando em exercício das atribuições do emprego no Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, recebendo a gratificação a partir de 01 de Junho de 2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7610/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art.1º - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, Luátina Maria Vieira, portado-

ra da CTPS 07142 - Série - 00282-SP ocupante do emprego em comissão de Chefe de Serviço de 
Transporte Escolar, a partir de 21 de Junho de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.
       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

LEIS

LEI Nº 4069/2017
 “Denomina logradouro público como Rua João Primon, conforme especifica”.

“De autoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo - PTB”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Fica denominada “Rua João Primon” a via de acesso localizada na travessa da 
Rua Capitão Barduíno, conforme mapa em anexo. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli  
Procuradora Jurídica

ANEXO I

ANEXO II

LEI Nº 4670/2017
“Estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento das bibliotecas 

públicas municipais deverá observar o montante de 8% de livros em formatos 
acessíveis, para benefício de pessoas com deficiência visual.”

“De autoria do Vereador Marcelo José de Faria – PSDB 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º – A aquisição de livros por parte do Poder Executivo para o abastecimento das 
bibliotecas públicas municipais deverá observar, obrigatoriamente, o montante de 8% de livros em 
formatos acessíveis, para benefício de pessoas com deficiência visual.

Art. 2º – Para os fins desta Lei entende-se como livro em formato acessível qualquer obra 
disponibilizada em Braille, livros gravados no formato áudio-livro, e outros meios que permitam à 
pessoa, com total autonomia, a fruição da obra.

Art. 3º – O percentual de 8% previsto no artigo 1º desta Lei deverá abranger o maior número 
de obras e autores possíveis, dos mais variados gêneros literários, de modo a permitir a construção 
sistemática de um amplo catálogo de obras acessíveis disponíveis nas bibliotecas públicas municipais.

Art. 4º – No âmbito de aplicação desta Lei, o Poder Executivo poderá criar programas 
culturais voltados ao estímulo da leitura por parte das pessoas com deficiência visual.

Art. 5.º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 6º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7.º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli  
Procuradora Jurídica 

LEI Nº 4671/2017
“Dispõe sobre a internet móvel “Wi-Fi” na biblioteca pública e dá outras providências.”

“De autoria dos Vereadores Marcelo José de Faria – PSDB e 
José Paschoalotto - PV

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica disponibilizado aos frequentadores e usuários das bibliotecas municipais a 
conexão e o acesso ininterruptos à internet móvel “Wi-Fi” durante seu horário de funcionamento 
por meio de celular, smartphone, Iaptop, tablet, notebook e demais aparelhos que possuam 
dispositivos compatíveis com o padrão “Wi-Fi” de conexão a internet. Parágrafo único. A conexão 
de internet será gratuita.

Art. 2º - As bibliotecas municipais deverão informar os usuários e frequentadores, por 
meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização, a disponibilidade do serviço 
gratuito de internet via “Wi-Fi”.

Art. 3º - O executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados a partir de sua publicação.

Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli  
Procuradora Jurídica 

LEI Nº 4672/2017
“Dispõe sobre a internet móvel “Wi-Fi” no Museu Municipal e dá outras providências.”

“De autoria dos Vereadores Marcelo José de Faria – PSDB e 
José Paschoalotto - PV

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica disponibilizado aos frequentadores e usuários do Museu Municipal a conexão 
e o acesso ininterruptos à internet móvel “Wi-Fi” durante seu horário de funcionamento por 
meio de celular, smartphone, laptop, tablet, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivos 
compatíveis com o padrão “Wi-Fi” de conexão a internet. Parágrafo único. A conexão de internet 
disponibilizada em toda a rede de bibliotecas municipais será gratuita.

Art. 2º O museu municipal deverá informar os usuários e frequentadores, por meio de 
placas informativas afixadas em local de fácil visualização, a disponibilidade do serviço gratuito de 
internet via “Wi-Fi”.

Art. 3º O executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
a partir de sua publicação.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli  
Procuradora Jurídica

Publicações dos atos oficiais do COMDEMA 

No dia 26 de Junho de 2017 foram DEFERIDOS os seguintes processos:

• Loteamento “Mazolini”- 9289/2014-1
• Anderson Siriel  Alpi - 3947/2015-1
• Renato Aparecido Del Corso / Paulo Sergio Ferreira 7620/2015-1
• João Paulo Brandão - 13331/2015-1
• Antonio de Pádua Ferreira-13334/2015-1
• Jardim Nova Araújo Empreendimento. Imob. SPE LTA” - 6470/2017-1
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PORTARIA Nº 7611/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

    
Art. 1º - Enquadrar as servidoras da rede municipal de ensino em virtude da concessão de 

evolução funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Lei Complementar  nº 171/2011- 
Seção IV artigo 49 e artigo 9º do  Decreto nº 2385/04, a partir de 01 de Junho de 2017: 
Nível: Nome Emprego

V – ref. 4 Sarah Jaqueline Pinheiro de Araújo - CTPS 95692 série 00057-SP
Professor  de 
Desenvolvimento 
Infantil

III – ref. 4 Odete Maria Aparecida Tonello da Cruz - CTPS 24894 série 00087-SP Professor Adjunto I
II – ref. 2 Gilmeire Aparecida Franco de Lima - CTPS 32667 série 00244-SP Professor de 

Educação Básica I
IV – ref. 6 Vanessa Martins Tavares de Toledo - CTPS 17194 série 00282-SP Professor de 

Educação Básica I
IV – ref. 3 Ana Célia de Souza Mazzolini - CTPS 24813 série 00087-SP Professor de 

Educação Básica I
V – ref. 6 Denise Batista dos Santos - CTPS 32835 série 00322-SP Professor de 

Educação Básica I
V – ref. 13 Sandra Cristina Benedita Casagrande de Lima - CTPS 62240 série 013-SP Professor de 

Educação Básica I
V – ref. 4 Adriana Mara de Oliveira - CTPS 39908 série 00095-SP Professor de 

Educação Básica I
V – ref. 13 Maria Isilda Franceschetti de Toledo – CTPS 89811 série 00042-SP Professor de 

Educação Básica I
VI  - ref. 6 Adriana Pinto da Silva Cardoso -  CTPS 89012 série 00141-SP Professor de 

Educação Básica I
VI – ref. 13 Elizabeth Aparecida de Moraes Felipe - CTPS 085455 série 575-SP Professor de 

Educação Básica I
VII – ref. 6 Sandra Aparecida de Moraes da Silva - CTPS 001898 série 00042-SP Professor de 

Educação Básica I
VIII – ref. 12 Adriana da Silva Moraes - CTPS 85268 série 123-SP Professor de 

Educação Básica I
VIII – ref. 13 Jurema Del Ciello - CTPS 35604 série 111-SP Professor de 

Educação Básica I   
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7612/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar nos termos da alínea “ c “ do artigo 48 - Seção IV da Lei Complementar nº 
171/2011, as  servidoras  abaixo relacionada considerando a evolução funcional pela via acadêmica:

“Curso de pós graduação em área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas”: 
Nível Nome Emprego a partir de:

III -  ref. 1 Dalvani Aparecida de Godoy - CTPS 
15371  Série  00296-SP.

Professor de Educação 
Básica I – PEB I

05/06/2017

IV -  ref. 4 Rosineia Oliveira Fávero – CTPS 
77269 Série  00310-SP. 

Professor Adjunto I 05/06/2017

V -  ref. 4 Alessandra Ribeiro de Oliveira – CTPS  
86567 Série 00244-SP.

Professor Adjunto I 05/06/2017
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

       
 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 7613/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art.1º - Nomear Alcides José Salvarani - CTPS 012249 - Série 462-SP, para ocupar o 

emprego em comissão de CHEFE DO SERVIÇO DA CENTRAL DE AGENDAMENTOS - ref. 35, a 
partir de 01 de Junho de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.
       
Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal  
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7614/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

  Art. 1º - Autorizar o uso do “Auditório do Centro Administrativo Municipal”, a Junta 
do Serviço Militar de Socorro, no dia 22 de setembro de 2017, das 8h as 12h, para a entrega de 
certificados de dispensa de incorporação e compromisso à Bandeira aos jovens alistados no ano 
de 2017, nos termos da solicitação, protocolo nº 010050/2017.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em 
que foi autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados 
ao patrimônio público.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2017.

       
Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7615/2017
  

“Nomeia Comissão de Vistoria de Veículos Usados”  

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, abaixo descritos para sob a presidên-

cia do primeiro nomeado integrarem a Comissão de Vistoria de Veículos Usados,  nos moldes 
do Procedimento Licitatório. 

-  Dárcio Antonio da Silva
-  Ronaldo Bonetti
-  Tiago José da Cunha
Art. 2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres 

municipais, porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

FAZENDA

PORTARIA Nº 7616/2017
  

“Nomeia Comissão Técnica Ambiental Licenciadora CTAL” 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, abaixo descritos para sob a presidên-

cia do primeiro nomeado integrarem a Comissão  Técnica Ambiental Licenciadora- Ctal” 
no âmbito da Regularização Fundiária. 

- Marcelo Tavares de Oliveira
- Giulia Defendi Oliveira
- Mayara Domingues Gigli
Art. 2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres 

municipais, porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, retroagindo seus efeitos a 23 de junho de 2017.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de junho de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Rodrigo Francisco Cabral Teves
Secretário dos Negócios Jurídicos
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CONSERVATÓRIO MUSICAL

PROCESSO SELETIVO CONSERVATÓRIO DE SOCORRO
2° Semestre de 2017

O Conservatório Municipal de Socorro Maestro Luiz Gonzaga Franco comunica que está aberto 
o período do Processo Seletivo de alunos para o 2º semestre letivo de 2017, de acordo com as 
regras constantes no Regimento Interno bem como mediante as condições abaixo estabelecidas:

1. Vagas
1.1 Ao todo, são abertas 133 (cento e trinta e três) vagas, assim distribuídas:

Curso Idade
Vagas COM 

conhecimento 
musical

Vagas SEM 
conhecimento 

musical
Horários disponíveis 
no 2° semestre de 2017

Violão Iniciante Entre 8 e 18 anos - 15 4ª feira às 19h

Bateria Acima de 8 anos 2 3ª feira
Horários: 11h20 / 17h20

Acordeom Acima de 8 anos 4
3ª feira 

Horários: 10h / 11h20 / 
14h40 / 17h

Canto Coral Jovem Entre 8 e 15 anos 20 4ª feira às 19h
Canto Coral Adulto Acima de 16 anos 20 4ª feira às 20h

Contrabaixo Elétrico Acima de 8 anos 5 2ª e 3ª feira Horários a 
definir

Musicalização Infantil I Entre 4 e 6 anos 5 4ª feira às 9h
Musicalização Infantil I Entre 4 e 6 anos 5 4ª feira às 17h
Musicalização Infantil II Entre 7 e 10 anos 10 4ª feira às 10h
Musicalização Infantil II Entre 7 e 10 anos 5 4ª feira às 18h

Piano Acima de 8 anos 2 4ª feira às 10h40
5ª feira às 14h20

Sopros Madeiras 
(clarinete, flauta-
transversal e saxofone)

Acima de 8 anos 3 3ª feira às 9h20 / 10h40 
/ 11h20 

Sopros Metais 
(trombone e trompete) Acima de 8 anos 1 3ª feira horário a definir 

(manhã)
Teoria Musical Acima de 8 anos 30 3ª feira 

Horário a definir (manhã)
Violino Acima de 8 anos 6 6ª feira

Horário a definir

2. Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 26 de junho a 21 de julho de 2017, da seguinte 
maneira:
a) Pessoalmente, na secretaria do Conservatório, localizada à Rua XV de Novembro, 222- 
Centro – Socorro/SP, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 18h.

2.1. Procedimentos para a efetivação da inscrição:
a) Leitura completa do Regimento Interno e do Regulamento e preenchimento correto da ficha de 
inscrição, incluindo endereço completo (com CEP) e dados pessoais;
b) Pagamento realizado na Secretaria do Conservatório ou por depósito bancário na conta do 
Instituto Cultura & Arte – ICA, administrador do projeto Conservatório, no Banco do Brasil, 
agência 6578-1, conta corrente 5778-9, no valor de R$20,00 (vinte reais).
c) A inscrição somente será validada após o envio do comprovante de pagamento para o e-mail 
b.minozzi@conservatoriodesocorro.com.br.
2.2. O candidato poderá se inscrever para quantos cursos desejar, contudo, se for aprovado em 
mais de um curso de instrumento, deverá escolher apenas um. O mesmo candidato poderá cursar 
um instrumento, aula de teoria, prática em conjunto e canto coral simultaneamente.
2.3. Em caso de desistência, o valor recolhido não será devolvido.

3. Seleção
Os candidatos inscritos serão convocados para uma entrevista com o professor do curso desejado 
em horário previamente agendado, entre os dias 24 e 28 de julho de 2017.
Os candidatos às vagas de iniciantes serão submetidos a um teste auditivo para a verificação da 
capacidade de percepção musical sem exigir conhecimento prévio de teoria musical.
Os candidatos às vagas para as turmas intermediárias e avançadas deverão retirar na secretaria 
do Conservatório a partitura da música que precisa ser apresentada no dia da entrevista com o 
professor.

4. Matrículas
A lista dos candidatos aprovados será publicada no site do Conservatório e estará no mural 
da secretaria. Os candidatos aprovados deverão entrar em contato com a instituição no prazo 
máximo de 15 dias para efetuar a matrícula na Secretaria do Conservatório e efetuar o pagamento 
da taxa de matrícula no valor de R$50,00 (cinquenta reais), munido dos seguintes documentos:
a) 1 foto 3×4 (recente);
b) RG;
c) CPF (caso possua);
d) Comprovante de residência (contas de consumo: água, luz, telefone, gás, IPTU);
e) e-mail;
f) Telefones para contato.

5. Informações gerais
5.1. Os cursos oferecidos pelo Conservatório de Socorro são gratuitos.
5.2. Caso a quantidade de candidatos aprovados seja superior à quantidade de vagas disponíveis, os 
nomes dos excedentes constarão na lista de espera, obedecendo à ordem classificatória da seleção. 
Os candidatos da lista de espera serão chamados nos casos de evasão de alunos durante o segundo 
bimestre do segundo semestre letivo. Depois desse período a lista de espera caduca.
5.3. A seleção dos alunos de musicalização infantil será feita por ordem de inscrição.
5.4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as divulgações, 
convocações e avisos referentes a este processo seletivo, sendo que eventuais dúvidas deverão ser 
encaminhadas exclusivamente por e-mail, no endereço: b.minozzi@conservatoriodesocorro.com.
br, ou por telefone: (19) 3855-2880.
5.5. As disposições constantes deste comunicado poderão sofrer alterações enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em aviso a ser divulgado no sítio do Conservatório.
5.6. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Diretoria do Conservatório.
 
Socorro, 26 de Junho de 2017.

CMAS

RESOLUÇÃO Nº 003/2017
Designa a Comissão Organizadora da Eleição dos Membros Representantes da 

Sociedade Civil para composição do CMAS de Socorro/SP.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Socorro/SP, no uso de suas 
atribuições legais constantes da Lei Municipal n° 2.733/95, que institui o CMAS, Resolve:

Art. 1º Designar os seguintes membros para a formação da Comissão Organizadora da 
Eleição dos Membros Representantes da Sociedade Civil para composição do CMAS de Socorro/SP:

Débora Polli Andrade e Souza
Renan Fernandes
Maria Eduarda Peretto
Marcela Conceição Ribeiro Sgubim

Art. 2º Fica designada a Senhora Débora Polli Andrade e Souza como Presidente da 
Comissão Organizadora.

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

Socorro, 26 de junho de 2017

Juliana Hashimoto
Presidente do CMAS

EDUCAÇÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
DAS PROVAS DISCURSIVAS

A Prefeitura da Estância de Socorro/SP, através da Comissão de Concurso especialmente nomeada 
pela Portaria n° 7434/2017, usando das atribuições legais:

I. ALTERA A LINHA DE CORTE PARA O EMPREGO 3.03 - PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE para 30% (trinta por cento), passando os seguintes itens do 
Edital Completo a vigorarem com as seguintes redações:

“7.2.2 Serão corrigidas somente as provas discursivas dos candidatos que obtiverem 50% de aproveitamento 
ou mais na prova objetiva para os empregos 3.01 - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I e 3.02 
- PROFESSOR ADJUNTO I e 30 % de aproveitamento para o emprego 3.03 - PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – PEB II – ARTE, os demais, estarão eliminados.”

“10.1.1 As Provas serão avaliadas na seguinte escala: (...) b) De 0 (zero) a 90 (noventa) pontos para 
todos os empregos de exigência de Nível Superior Completo, constando de 30 (trinta) questões, 
em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é 
correta, valendo 3 (três) pontos cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos 
que obtiverem no mínimo 15 (quinze) acertos totalizando 45 (quarenta e cinco) pontos – exceto para o 
emprego 3.03 - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE, onde serão necessários a obtenção 
de 9 (nove)  acertos, totalizando 27 (vinte e sete) pontos de aproveitamento.”

“10.1.4 Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por 
cento) de aproveitamento na Prova objetiva - exceto para o emprego 3.03 - PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – PEB II – ARTE, que será de 30% (trinta por cento).”

“12.1 A nota final do candidato habilitado no Concurso Público será igual à: a) Para o emprego de 
Nível Médio será a nota da prova objetiva. somada a nota da prova discursiva. b) Para os empregos de 
Nível Superior, será a pontuação da prova escrita objetiva somada a nota da prova discursiva, mais a 
pontuação por Titulação para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 45 
(quarenta e cinco) pontos, exceto para o emprego 3.03 - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – 
ARTE, que será de 27 (vinte e sete) pontos.”

II. COMUNICA que não houve recurso contra a publicação do Resultado Oficial das 
Provas Objetivas, cujo prazo para protocolo foi do dia 12/06/2017 ao dia 13/06/2017.

III. DIVULGA O RESULTADO OFICIAL DAS PROVAS DISCURSIVAS, cujas 
provas foram realizadas em  28/05/2017. As listagens se encontram em ORDEM ALFABÉTICA, 
separadas por emprego e estão disponíveis para consulta através da Internet nos endereços www.
integribrasil.com.br e www.socorro.sp.gov.br. 

Possíveis recursos, exclusivamente referente ao Resultado ora divulgado, deverão ser apresentados 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data da publicação nos moldes do primitivo Edital 
Completo.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet 
nos endereços www.integribrasil.com.br e www.socorro.sp.gov.br, no Jornal Oficial do Município 
de Socorro e em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.

Estância de Socorro/SP, 30 de Junho de 2017.

A COMISSÃO
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ACÚMULO DE CARGOS
Ato Decisório:

- Ato Decisório nº 30/2017 – RENALDA LIMA BATISTA, RG 42.871.783-4, PROFESSOR 
ADJUNTO I – Contratado por tempo determinado, em exercício na EM CORONEL OLÍMPIO 
GONÇALVES DOS REIS, Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP e PEB I, em exercício 
na E.E. PROFESSORA HELENA JOSÉ BONFÁ, Socorro/SP, Secretaria de Estado da Educação do 
Estado de São Paulo. Acúmulo legal.

- Ato Decisório nº 31/2017 – JAILSON GARCIA MIGUEL, RG 3.891.859/MG, PEB II (EDUCAÇÃO 
FÍSICA) – Titular de Emprego em exercício nas “ESCOLAS DO CAMPO”, Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro/SP e PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA), Titular de Cargo em exercício na EE PROFª. 
MARIA ODETTE DA SILVEIRA LEITE FRATTINI, Socorro/SP, Secretaria de Estado da Educação do 
Estado de São Paulo. Acúmulo legal. (Portaria Municipal nº 6863/2015 – Art. 1º - Fica dispensado do 
ponto e das atribuições do emprego de Professor de Educação Básica II – PEBII, junto a Secretaria 
Municipal de Educação, o servidor JAILSON GARCIA MIGUEL – Matrícula nº1669, para exercer 
as funções de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Socorro, enquanto durar o seu 
mandato – publicado no Jornal Oficial de Socorro em 06/02/2015.). 
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LICITAÇÃO

Extrato trimestral junho de 2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017 - PROCESSO Nº 104/2016/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2016 - Extrato 1ª 
Publicação Trimestral de Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao 
tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de 
Referência do edital. Socorro 29 de junho de 2017.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Marca/ modelo 
/ nº do registro 

Valor 
unitário 

1 225.000 un

Seringa 100 ui 8 mm. Atóxica, capacidade de 50 
ui, descartável, incolor com resistência mecânica, 
corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 
0 a 50 ui, com divisões de 01 em 01 unidades, 
com agulha hipodérmica acoplada no corpo da 
seringa (monobloco, extremidade proximal do 
embolo com pistão de vedação de borracha 
atóxica, epirogênica. Dimensões: 08mmx0,3mm, 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizado, 
nivelado, polida, cilíndrica,reta,oca,bisel 
trifacetado,afiada,com canhão translúcido, provida 
de protetor que permita perfeita adaptação 
do canhão, embalada de material que permita 
barreira microbiana e abertura asséptica.

INJEX 
STILLY LINE 
10160610013

R$ 0,34

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 
SOCIEDADE LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Marca/ modelo / 
nº do registro 

Valor 
unitário 

2 225.000 UN

Lanceta retrátil. Em aço inoxidável calibre de 
28g, 0,36mm com lâmina perfurocortante 
autoretrátil, não permitindo ser remontada ou 
reutilizada, e que dispense o uso de lancetador. 
Em conformidade com nr 32 do ministério do 
trabalho e anvisa. Com registro no ministerio da 
saúde

STERILANCE 
10150470308

COD.
ALFANDEGÁRIO: 

90189099

R$ 0,23

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO
Marca/ 

modelo / nº 
do registro 

Valor 
unitário 

3
6000 CX

Tira reagente para determinação quantitativa de 
glicemia capilar, utilizando metodologia enzimática, 
com leitura por amperometria ou fotometria 
e apresentação do resultado através de monitor 
portátil. Com faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, 
aceitando valores inferiores e superiores, trazendo 
externamente dados de identificação procedência, 
numero de lote, data de fabricação, validade e 
numero de registro na ANVISA e ser possuidora do 
CBPF certificado de boas práticas de fabricação da 
ANVISA. As tiras devem absorver completamente 
a amostra de sangue, não permitindo contato do 
sangue com aparelho monitor. Caixas com 50 
unidades de tiras

ACON 
BIOTECH 
CO.LTD

80011990002
R$ 22,00

600 PC
Aparelhos glicosímetros compatíveis com as tiras 
reagentes para medição automatiza da glicose 
sanguínea em regime de comodato

ON CALL 
PLUS

80011990003
Em 

comodotado

EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELI EPP

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO
Marca/ 

modelo / nº 
do registro 

Valor 
unitário 

06
COTA RESERVADA 
DO ITEM 02

75.000 UN

Lanceta retrátil. Em aço inoxidável 
calibre de 28g, 0,36mm com lâmina 
perfurocortante autoretrátil, não 
permitindo ser remontada ou reutilizada, 
e que dispense o uso de lancetador. Em 
conformidade com nr 32 do ministério 
do trabalho e anvisa. Com registro no 
ministerio da saúde

LITE 2 
MEDLE-

VENSOHN R$ 0,37

07

COTA RESERVADA 
DO ITEM 03

2000 CX

Tira reagente para determinação 
quantitativa de glicemia capilar, utilizando 
metodologia enzimática, com leitura 
por amperometria ou fotometria 
e apresentação do resultado através 
de monitor portátil. Com faixa de 
medição de 20 a 600 mg/dl, aceitando 
valores inferiores e superiores, trazendo 
externamente dados de identificação 
procedência, numero de lote, data 
de fabricação, validade e numero de 
registro na ANVISA e ser possuidora 
do CBPF certificado de boas práticas de 
fabricação da ANVISA. As tiras devem 
absorver completamente a amostra 
de sangue, não permitindo contato do 
sangue com aparelho monitor. Caixas 
com 50 unidades de tiras

ONCALL 
PLUS 

80145900869
R$ 37,50

200 PC
Aparelhos glicosímetros compatíveis 
com as tiras reagentes para medição 
automatiza da glicose sanguínea em 
regime de comodato

ONCALL 
PLUS

80145901138
Em 

comodato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 - PROCESSO Nº 101/2016/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2016 - Extrato 1ª 
Publicação Trimestral de Registro de preços para Aquisição de materiais de papelaria 
para uso em escritório e para uso pedagógico, acessórios e afins, aviamentos e 
materiais para artesanato, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. Socorro 29 de junho de 2017.

ANTONIO GERALDO COSTA EPP

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

1 2 caixa etiqueta para impressora laser ref. 2501 tamanho 
carta 21,5 x 27,9 R$ 7,77 Polifix 

3 30 unidade pasta de a/z lombo largo. 1º linha, tamanho ofício, 
reforçada, cores: verde, azul ou cinza                                    R$ 8,00 frama

5 17 caixas

corretivo líquido, conteúdo de 18 ml; a base de água; 
não tôxico; inodoro, selo de segurança do immetro 
descrito na etiqueta original da embalagem; além 
da composição química; do nome do responsável 
técnico e a razão social da empresa; cnpj;  com o 
respectivo endereço. acondicionados em caixas com 
12 unidades                     

R$ 13,37 frama

9 131 unidade

caderno espiral 1/4, aproximadamente 96 (noventa 
e seis) folhas,  tamanho: (pequeno), com espiral, 
com impressão de linhas e margens sem rasuras 
ou borrões, com traços limpos e precisos, sem 
dobraduras, rugas, manchas ou furos, capa flexível, 
capa/contracapa revestidas  de papel couché, folhas 
internas de papel off-set de 56gramas/m2 pautado, 
com estampas variadas.           

R$ 2,09 jandaia

11 360 caixa

giz de cera, gizões de cera, crayones de cera, formato 
de jumbo, cores vivas e intensas, atóxico, não mancha 
as mãos, não borra, não esfarela, composto de ceras, 
pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, 
caixa com 12 cores, peso líquido de 132 gramas, 
embalagens: contendo 12 cores diversas cada estojo, 
fabricação nacional e com selo do inmetro.                       

R$ 2,30 maripel

12 140 unidade pasta de a/z lombo estreito. 1º linha., tamanho ofício, 
reforçada, cores: verde, azul ou cinza  R$ 8,00 frama

13 15 caixa clipes nº. 4/0, caixa com 500g, em arame de aço com 
acabamento niquelado) 1ª linha. R$ 7,40 bacchi

23 200 unidade 
pasta catálogo com 100 sacos plásticos, medindo: 0,20 
225x339mm, injetada preta, contém 04 parafusos de 
metal, com 100 sacos plástico,  grosso, pvc rígido 
injetada

R$ 24,00 acp

25 60 folha
papel pedra, papel econatural; com composicao de 
fibras aparentes 100% naturais e 20% de celulose 
reciclada; pesando 90 g/m2; medindo < 66 x 96 > cm; 
na cor pedra sabao

R$ 0,95 Cristina

27 86 caixa clipes nº. 2/0, caixa com 500g, em arame de aço 
niquelado - 1ª linha. R$ 7,40 bacchi

28 12 caixa clipes nº 6/0, caixa com 500g, em arame de aço com 
acabamento niquelado) 1ª linha.                  R$ 7,40 bacchi

29 59 unidade

estilete tamanho médio, cabo medindo 
aproximadamente 15cm de comprimento, om 
regulador deslizante para manuseio da lâmina: lâmina 
com medidas aproximadas de 1,6cmx10cm com cabo 
plástico.1ª linha

R$ 1,17 cis

30 101 caixa

lápis preto, nº 02, com grafite macio e resistente, sem 
queblápis preto, nº 02, com grafite macio e resistente, 
sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo 
processo de colagem da mina, que proporciona maior 
resistência a quebra, de forma hexagonal, traço escuro 
de alta apagabilidade, medidas do lápis apontado 
com tamanho de 17,5 centímetros, confeccionado 
com 100% madeira de reflorestamento, com grafite 
mais grosso de 3,3mm, composição: grafite, madeira 
plantada e material cerâmico, fabricação nacional. 
embalagem: caixa com  144 unidades, e com selo do 
inmetro.

R$ 40,50 faber 
multicolor

31 109 caixa grampo fixa papel; trilho; galvanizado, apresentado em 
caixa contendo 50 jogos     R$ 10,72 bacchi

33 5 caixa clipes nº. 3/0, caixa com 500g, em arame de aço com 
acabamento niquelado  1ª linha. R$ 7,40 bacchi

34 2 pacote 
caneta para transparência, com 12 unidades,  cor: 
preta,; ponta : grossa, tinta à base de solvente 
permanente.

R$ 34,55 pilot

37
 
 
 

477
 
 
 

unidade
 
 
 

cola quente, bastão fino, adesivo termoplástico 
elaborado à base de resinas sintéticas e ceras 
especiais indicado para as mais diversas aplicações. 
para colar:

-peças de madeira, móveis, decoração e outros 
materiais porosos.
-embalagens flexíveis e rotulagens;
-brinquedos e modelos;
-flores artificiais.

R$ 0,26
 
 
 
 
 

black b

40 18 caixa clipes nº. 8/0, caixa com 500g, em arame de aço com 
acabamernto niquelado) 1ª linha. R$ 7,40 bacchi

45 50 unidade
caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 
0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 
1 cor, pesando 250g/m2; com 200 folhas com divisoes; 
gramatura da folha 56g/m2  

R$ 10,08 foroni

47 30 caixa

giz escolar, colorido, embalagem primária: caixa 
de papelão firme com no mínimo 50 bastões 
acondicionados sem folga, de forma que esses bastões 
não balancem para evitar a quebra em transportes, 
macio, antialérgico e não tóxico (apresentar no ato da 
entrega da proposta laudo de certificado de ensaios 
de: irritação cutânea primária, de toxidez-48h, de 
irritação ocular-7 dias e de sensibilização cutânea 
maximizade), envolvido em uma camada plastificante, 
que não desprenda sujicidade nas mãos, que não 
quebra fácil, com ingredientes: gipsita desidratada, 
água e plastificante com medidas mínimas de 81mm 
de comprimento e 10mm de diâmetro, fabricação 
nacional e com selo do inmetro     

R$ 3,56 calac

48 53 caixa grampo para grampeador; de arame de aço 
galvanizado; medindo23/08, com 5000 unidades R$ 10,85 bacchi

49 17 unidade
pasta com elástico em polipropileno, medindo 
245x335x40 cor:branca ou fumê.pasta plástica em 
polipropileno(pp)texturizado na espessura 0,50mm.
material leve,atoxico,resistente e reciclável

R$ 2,04 acp

51 700 unidade

fita adesiva de polipropileno para embalagem, 
transparente, nas medidas 45mmx50m, constituídas 
de um dorso de filme de polipropileno biorientado 
de 0,025mm de espessura, tratado, coberta com 
um adesivo progressivo à base de borracha e resina 
sintética

R$ 2,31 fitpel

58 2 peça prancheta portátil; de duratex; tamanho oficio; com 
prendedor metálico R$ 2,10 carbrink

61 1030 unidade
caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 
01 cor (azul); pesando no mínimo 90g/m2; com no 
mínimo 46 fls; pesando 56 g/m2; deve atender a 
norma nbr 6045-versão 2000.

R$ 2,32 tilibra

62 710 caixa

lápis de cor, inteiros, sextavado ou redondo, cores 
sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga 
inerte e ceras com formato sextavado, fabricado 
com pigmentos de alta qualidade que proporcionam 
melhor cobertura, com cores vivas e brilhantes, 
com tabela de cores na caixa, (para despertar na 
criança o valor das cores) com mina macia, desliza 
melhor permitindo variações de tons suaves até 
traços intensos, super resistentes, fixação do grafite 
à madeira tornando o lápis mais resistentes ao usar 
e apontar sem quebrar a mina, confeccionado com 
100% madeira de reflorestamento, mina mais grossa 
de 3,3mm (medidas mínimas), medidas do lápis 
apontado de 17,5cm, contendo 24 cores diversas em 
cada estojo, fabricação nacional e com selo inmetro.           

R$ 16,90 tris

63 315 rolo
fita adesiva de polipropileno, para aplicação e uso no 
escritório e no lar. dispensada e cortada no aparelho 
dispensador; medindo (12mmx65m), transparente.

R$ 1,13 adelb/euro

73 550 unidade

cola quente, bastão grosso, adesivo termoplástico 
elaborado à base de resinas sintéticas e ceras 
especiais indicado para as mais diversas aplicações.
para colar:
-peças de madeira, móveis, decoração e outros 
materiais porosos.
-embalagens flexíveis e rotulagens
-brinquedos e modelos
-flores artificiais

R$ 0,60 black b

77 360 caixa

massa de modelar com 12 cores com peso mínimo de 
200g, a base de carboidratos de cereais, água, glúten, 
cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e 
pigmentos. massa com textura super macia, excelente 
consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela, 
produto atóxico, não mancha as mãos, indicação para 
crianças a partir de 03 anos de idade com validade 
de 24 meses.  

R$ 2,90 acrilex soft
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80 20 unidade
pintura de rosto, indicada para palhaços de textura 
macia e fácil de limpar 10 cores cremosa (vermelho, 
amarelo, azul, branco, preto, verde, marrom, roxo, 
rosa e rosa e laranja)

R$ 7,76 rostp /
y7our

82 5 unidade pincel de referencia 308 nº 2/0 R$ 5,36 tigre
83 5 unidade pincel de referencia 485 nº 5/0 R$ 9,18 tigre

91 15 rolos linha para costura fio 120 cone com 200 jds na cor 
branca R$ 1,26 RS

92 45 rolos linha para costura fio 120 cone com 200 jds na cor 
preta, branca R$ 1,26 RS

102 50 caixa lantejoulas 6mm sortida com 3g caixca com 6 
unidades R$ 2,22 lantecor

109 795 caixa

borracha branca nº. 20 feita de látex natural, escolar, 
no formato retangular. embalagem: caixa com 20 
borrachas e com selo do inmetro em látex branca, 
macia para apagar lápis preto, sem borrar e sem 
rasgar as folhas, medidas de 4cm x 3cm, fabricação 
nacional

R$ 10,80 tris

113 24 pacote
brocal composto de particulas de pvc metalizadas, 
com diâmetro de mais ou menos 1,0mm, finalidade 
para trabalhos pedagogicos, contendo 250 gr, cores 
variadas> dourado, prata, vermelho, azul, verde, rosa

R$ 5,76 lantecor

114 16 pacote glitter , contendo 250g, nas cores: dourada, prata, 
vermelha, azul, verde, rosa, preto, nacarado R$ 5,76 lantecor

116 2 caixa colchete; latonado; tamanho nº 09, caixa com 72 
unidades, 1ª linha R$ 3,98 bacchi

118 2 caixa colchete; latonado nº 10, caixa com 72 unidades, 1ª 
linha R$ 4,26 bacchi

123 23 caixa
saco plástico, tamanho a4 230x300mm,  grosso 0,12 
com 04 furos, caixa com 400 unidades, 140 cm, baixa 
densidade, resistente a solvente, transparente, rígido.

R$ 61,00 acp

126 58 caixa grampo para grampeador; de arame de aço 
galvanizado; medindo 23/13, com 5000 unidades R$ 14,94 bacchi

132 82 unidade

tesoura em  aço inox, picotar, medindo 20cm, cabo 
polipropileno atóxico, na cor preta, cpom olhais 
de empulhadura ergonõmicos destro; com fixação  
por parafuso metálico ou rebite, sem folgas,  lâmin 
de corte de aço inoxidável, pré- afiadas, com ponta 
arredondada, garantia contra defeito de fabricação 
por tempo indeterminado (similar a mundial)

R$ 7,64 tris

134 10 unidade
cesto para lixo em fibra - anti-inflamável, cor preta, 
medindo aproximadamente 31x23x35 cm, de boa 
qualidade, prazo de validade indeterminado

R$ 10,20 dello

141 5 caixa visor plástico com etiqueta branca para pasta 
suspensa caixa com 200 R$ 15,40 dello

146 510 unidade
corretivo; em fita; para correcao de textos; formato 
roller, com design ergonomico; medindo 4,2mm x 
12m, com validade minima de 1 ano, a partir da data 
de entrega;

R$ 7,55 mercur

147 30 caixa

giz de cera; para desenho; em papel; cores mistas; 
tipo longo; no formato redondo; medindo (11x100)
mm (diam.x compr.); composicao basica de ceras e 
pigmentos organicos; produto atoxico, antialergico; 
em caixa com 12 palitos; devendo estar em 
conformidade com a norma abnt-nbr nm300; e 
certificacao compulsoria do inmetro;

R$ 2,55 maripel

152 4 unidade indice a/z marmorizado 5x8 para fichário manual R$ 6,75 delucca
153 2 unidade lápis dermatográfico azul R$ 3,18 maclen
155 10 unidade régua plástica de 20 cm R$ 0,56 valeu
160 5 unidade pincel tipo brocha 835 nº 6 R$ 5,45 tigre
161 5 unidade pincel tipo brocha 835 nº 8 R$ 6,55 tigre
162 5 unidade pincel tipo brocha 835 nº 10 R$ 8,45 tigre
163 5 unidade pincel tipo brocha refência 835 nº 12 R$ 10,00 tigre

170 960 unidade

guache características: lavavel, soluvel em água, cores 
primarias, atóxico, composição: colorante, água, 
espessantes, carga inerente e conservante. idade 
recomendada: a partir de 3 anos, frasco de 250 ml, 
nas cores vermelho, amarelo,laranja, rosa claro, rosa 
escuro, verde claro, verde escuro, azul claro, azul  
escuro, branco, preto.

R$ 2,94 maripel

176 70 pacote
pasta em l pp 0,15 incolor, flexível, pacote com 10 
unidades, formato  com selo  fsc (forest stewardship 
council),

R$ 4,65 acp

177 50 caixa giz pastel seco para produção de pinturas, embalagem 
contendo 12 cores vivas. R$ 31,50 reeves

178 9440 unidade

folha emborrachada e.v.a, medindo 40x60 cm, 
espessura de 2 mm, com lisura, nas cores vermelho, 
preto, amarelo, branco, azul claro, azul royal,  azul 
escuro, rosa, pink, pele, marrom, laranja, roxo, lilás, 
verde bandeira, verde claro,

R$ 1,05 make

184 200 jogo

caneta hidrocor, ponta fina (hidrográficas) (12 cores), 
resistente, vedação adequada na embalagem, estojo 
cartão  adequada das canetas, com tampa oitavada 
para encaixe adequado e na mesma corda tinta, 
composição: água, corante e umectantes, tinta lavável, 
produto atóxico, tampa anti-asfixantes, ponta média, 
com escrita firme e deslize suave, lavável na maioria 
dos tecidos, medidas mínimas das canetas, 14cm a 
14,5cm, peso líquido mínimo de 90 gramas, fabricação 
nacional e com selo do inmetro

R$ 4,50 tris

185 200 caixa

giz escolar, cor branco, embalagem primária: caixa 
de papelão firme com no mínimo 50 bastões 
acondicionados sem folga, de forma que esses bastões 
não balancem para evitar a quebra em transportes, 
macio, antialérgico e não tóxico (apresentar no ato da 
entrega da proposta laudo de certificado de ensaios 
de: irritação cutânea primária, de toxidez-48h, de 
irritação ocular-7 dias e de sensibilização cutânea 
maximizade), envolvido em uma camada plastificante, 
que não desprenda sujicidade nas mãos, que não 
quebra fácil, com ingredientes: gipsita desidratada, 
água e plastificante com medidas mínimas de 81mm 
de comprimento e 10mm de diâmetro, fabricação 
nacional e com selo do inmetro                  

R$ 2,43 calac

191 55 unidade
pistola aplicadora de cola em bastão, indicada para 
colar papel, madeira, cerâmica, potência de 6w, tensão: 
bivolt (110v), utiliza bastão grosso ½” - 12mm, com 
selo inmetro       

R$ 11,39 black b

193 51 unidade
mídia dvd; dvd-r, para gravação de áudio e vídeo; tipo 
óptica gravavel, imprimível; capacidade 4.7 gb e 120 
minutos; 16x; embalado em pino com 50 unidades, 
lacrado com código do  fabricante

R$ 0,70 disc

194 12 unidade
caneta de escrita permanente; hidrográfica; ponta 
media 2.0mm; tinta na cor preta, que em contato 
com a água não borre; para marcação em placas; 
acondicionado em caixa com 10 unidades.

R$ 2,88 pilot

197 15 conjunto

caneta hidrocor, ponta fina (hidrográficas) (24 cores), 
resistente, vedação adequada na embalagem, estojo 
cartão  adequada das canetas, com tampa oitavada 
para encaixe adequado e na mesma corda tinta, 
composição: água, corante e umectantes, tinta lavável, 
produto atóxico, tampa anti-asfixantes, ponta média, 
com escrita firme e deslize suave, lavável na maioria 
dos tecidos, medidas mínimas das canetas, 14cm a 
14,5cm, peso líquido mínimo de 90 gramas, fabricação 
nacional e com selo do inmetro

R$ 9,45 tris

198 5 resma papel sulfite formato a1, pacote com 500 folhas, 
tamanho 620x960mm 0,75g/m² alto alvura R$ 266,40 VR

200 200 unidade
caderno brochurão capa dura 96 folhas- costurado, 
contendo 60 fls, formato 275mm x 200mm, miolo 
56g/m² em papel off-set, com pautas e margens 
verdes.

R$ 6,20 Tilibra

207 50 peça

teclado para microcomputador; pc/atx, em silicone e 
a prova d’agua; teclas de funcao na posicao vertical; 
disposicao das teclas padrao abnt-2 em portugues,106 
teclas, dimensoes 455,0x137.0x3.0mm; com conector 
ps2, compativel com windows 98/me/xp; 01 ano 
balcao; norma abnt-2                                     

R$ 31,00 multilaser 

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

4 40 unidade bobinas de papel acetinado para calculadora 57 mm x 
30 mts. caixas contendo 30 (trinta) bobinas, 1ª linha. R$ 28,86 regispel 

6 5 unidade

fita p/maquina de escrever; olivetti; referencia 
do fabricante 2004-7; modelo do equipamento 
convencionais mecanicas/; materia prima em nylon; 
medindo (13mmx9m); na cor preta/vermelha; tipo 
original nova; com identificacao do fornecedor na 
embalagem                         

R$ 2,22 masterprint

7 35 peça
perfurador para papel; em estrutura metálica; com 
capacidade de 30 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; 
na cor preta

R$ 18,71 kaz

15
 

10
 

resma
 

papel sulfite, formato ofício 2 (216x330mm), 75g/m², 
com fibras longitudinais para reprografia, embalagem 
interior e exterior impermeabilizado, devendo 
constar as especificações e o nome do fabricante do 
papel na parte, externa da embalagem (embalagem 
com 500 folhas) R$ 20,70

 chamex 
alvura mínima de 90%, conforme norma iso; opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme 
norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branca; 
embalagem revestida em bopp; com certificação 
ambiental fsc ou cerflor

18 26 unidade
cola líquida, com 40g, lavável, não tóxica, composição: 
acetado de polivinila,  com selo de segurança imetro. 
1ª  linha.   

R$ 0,78 maripel

22 215 caixa grampo para grampeador; de arame de aço 
galvanizado; medindo 26/6, com 5000 unidades           R$ 2,68 cis

38 62 caixa

cola; bastão; para uso diversos (papel,cartões,fotos); 
a base de água e glicerina; atóxica; secagem rápida; 
acondicionada em bastão; pesando no mínimo 36 grs; 
branca; em embalagem com 6 unidades; com validade 
mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo 
do inmetro na embalagem do produto                             

R$ 10,06 maripel

39 219 unidade pincel atômico; com ponta de feltro chanfrada; do 
tipo descartável, nas cores azul, preta e vermelha                                 R$ 0,99 maripel

42
 

20
 

resmas
 

papel sulfite, formato a3, medindo 297 x 420mm, 
gramatura 75g/m², na cor branca, alvura mínima 
de 90%, conforme norma iso, acondicionado em 
embalagem com interior e exterior impermeabilizado, 
resma com 500 folhas, caixa com 05 resmas. 

R$ 36,66
 

chamex
 alvura mínima 90%,conf.norma iso, p/papel branco; 

opacidade mínima de 87% conforme norma tappi; 
umidade entre 3,5% e (+/-1,0), conforme norma tappi; 
corte rotativo, ph alcalino cor branca; embalagem 
revestida em bopp; com certificação ambiental fsc ou 
cerflor

43 500 unidade 

Caderno de brochura universitário com 96 folhas, 
miolo papel off-set 56 g/m2, capa papelão 800 g/m2, 
revestido em papel couché l1 120 g/m2,  lâminado 
com bopp brilho 28 mc,  guarda papel kraft 110 g/m2, 
costurado com linha koban 615 mista e linha urso tx 
565 branca       

R$ 5,49 tilibra

44 800 unidade

pasta suspensa(cabide);cartão prensado,tipo pendular 
em forma de cabide;gramatura mínima 300g/
m²;grampo trilho;no tamanho ofício;visor em acetato 
transparente,com etiqueta branca para identificação; 
na cor parda

R$ 1,01 dello

46 272 unidade
caneta destaca texto, com  ponta macia e tinta 
florescente para destacar, na cor amarela, tinta 
resistente à luz, corpo em polipropileno opaco; ponta 
5mm

R$ 0,99 maripel

50 6767 unidade

caneta esferográfica; corpo em resina termoplástica; 
formato do corpo sextavado; modelo descartável; 
corpo translucido fume com furo de respiro; ponta 
em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 
1,6 mm, grossa;  nas cores azul, vermelha, preta; 
com tampa protetora removível ventilada, na cor da 
tinta; topeteira (tampa do topo) fixa na cor da tinta; 
acondicionadas em caixa com 50 unidades

R$ 0,72 bic

54 17 rolo
bobina de papel kraft puro monolucido-gramatura 
80g/m² de 0,60m de altura, confeccionado a partir 
de fibras longas e virgens,pesando em média de 25kg

R$ 41,13 scrity

57 100 unidade
porta cd; de papel offset gramatura 75g/m2 e visor 
de acetato; tipo envelope;medindo 126x126mm e aba 
de 20mm (tolerância de + 5%); com capacidade para 
1cd; na cor branca

R$ 0,09 scrity

59 2 unidade

fita para impressora matricial (cinta imp. matricial 
), marcas de referencia: extralife ref. 1364 ou  tipo 
dp 600, na cor azul, tinta a base de óleos vegetais e 
corantes, tamanho 12,4mm x 4,8m, caixa com uma 
unidade

R$ 3,99 masterprint

60 62 unidade

tesoura; em aco inox, corte reto, fio liso; medindo 
20 cm; cabo de polipropileno atoxico; na cor preta; 
com olhais de empunhadura ergonomicos destro; 
com fixacao por parafuso metalico ou rebite, sem 
folgas; lamina de corte de aco inoxidavel, pre-afiadas; 
com ponta arredondada; garantia contra defeito de 
fabricação por tempo indeterminado    

R$ 6,21 kaz

64 116 unidade
grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; 
medindo (19,5x4,5x8,0)cm(compr.x larg.frente x alt.
frente); na cor preto; 26/6; com capacidade mínima 
para grampear e afinetar 25 folhas (papel 75g/m2).

R$ 17,28 jocar

65 120 resma

papel sulfite office, tamanho a4, medida: 210x297 
mm, gramatura 120 g/m², resma com 500 
folhas, alcalino, devendo conter na embalagem 
selo de  responsabilidade ambiental florestal – 
FSC,CERFLOR,PEFC ou certificações similares que 
igualmente confirmem que o produto tem origem de 
floresta cujo manejo se deu de forma ambientalmente 
responsável. 

R$ 35,60 jandaia

67 37 unidade
calculadora de mesa, com teclas funcionais, a 
pilha, 12 digitos, eletronica com visor,medindo 
aproximadamente  14cm x 14

R$ 16,78 MJ

68 321 unidade

tesoura escolar de bolso e cabo anatômico, 
proporcionando leveza e conforto no manuseio, 
excelente desempenho, leves e confortávies, lâmina 
em aço inox, cabo em polipropileno, dimensões (mm): 
120 x 50 x 9 comprimento x largura x altura, peso: 
20gramas       

R$ 2,04 cis

69 136 frasco

cola escolar líquida branca(frasco de 1 kg), trata-se de 
um adesivo venéfico disperso em água, de cor branca, 
odor característico e média viscosidade, que após 
seco apresenta uma película transparente, plastificada, 
de alta resistência ao descolamento, com selo de 
INMETRO

R$ 7,67 maripel

71 460 unidade

fita adesiva dupla face 19mm x 30m, constituida de 
um dorso de filme de poliproleno biorentado de 
0,025mm de espessura, sem papel nop dorso, tratado, 
coberta com um adesivo á base de borracha e resina 
sintetica.

R$ 4,30 adelbras
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72 249 Unidade
Fita adesiva crepe, cor branca, tamanho: 50mm x 
50m, pesada 40g/m², a base de borracha de resina, 
gramatura do adesivo: 20gr/m2, gramatura do papel 
40gr/m2

R$ 5,82 adere

74 249 rolo
fita crepe, gramatura  do adesivo: 20 gr/m2, gramatura 
do papel 40gr/m2, tubete(diâmetro): 3’’ (76,2mm) - 
cor branca (tamanho 19mm x 50m) - (1º linha)    

R$ 2,15 adere

75 30 caixa
apontador metálico simples, com furo cônico, 
lamina em aço de alta resistência fixada por um 
parafuso metálico. com medidas mínimas de 
60mmx25mmx15mm, de acordo com NBR 15236

R$ 11,40 kaz

76 2833 unidade

régua plástica 30cm em poliestireno cristal reciclável 
transparente, sem deformidades ou rebarbas; escala 
de graduação em mm e cm, legível e sem falhas; 
dimensões mínimas: espessura maior que 3mm e 0,7 
na ponta co chanfro, 310mm de comprimento total e 
35mm de largura.

R$ 0,40 acrinil

78 2700 unidade
envelope de papelaria: em offset; pesando 75g/m2: 
tipo ofício; sem impressão: medindo (114x229)mm 
(larg x alt); na cor branca.

R$ 0,04 scrity

81 5 unidade pincel de referencia 266 nº 00 R$ 1,11 tigre
84 180 unidade folha de emborrachado e.v.a. desenhado, medindo 40 

x 60 cm, espessura de 2 mm R$ 1,12 Haiti

86 3 pacote olho móvel para artesanato de 4mm com 100 
unidades R$ 1,69 madu

87 2 pacote olho móvel para artesanato de 8mm com 100 
unidades R$ 2,60 madu

88 4 pacote olho móvel para artesanato de 12mm com 100 
unidades R$ 3,51 madu

89 103 Cartela pilha alcalina palito aaa cartela com 02 unidades R$ 2,46 Elgin
95 3 pacote vareta de madeira para pipa 50cms pacote com 100 

unidades R$ 6,50 natural

96 60 pacote palito de madeira para sorvete ponta redonda pacote 
com 100 unidades R$ 2,00 theoto

98 160 unidade caderno capa dura brochurão 20x27,5 com 96 folhas 
capa azul R$ 5,49 Tilibra

99 20 rolo
Tecido TNT rolo com 50 metros cada - tecido não 
tecido (tecido não texturizado, 100% polipropileno 
com gramatura de 45 g, cores diversas ( rosa, azul, 
vermelho, verde)

R$ 50,70 santa fé

100 4 kit
conjunto para ping pong com 2 raquetes dupla face, 4 
bolas, 1 rede, 2 apoios de rede. em madeira nobre e 
borracha de precisão, rede de tela de poliester, com 
apoios de aço

R$ 32,99 bell fix

101 100 unidade bolinha para ping pong de resina celulósica 40mm R$ 0,53 olymport

105 200 pacote
papel dobradura, tamanho 48 x66 cm, gramatura 
mínima de 56gr/m² - cores a definir, contendo no 
mínimo 40 folhas.

R$ 8,32 VMP

106 200 folha papel laminado, medindo 49x59 cm, gramatura 
mínima de 60gr/m²- cores a definir R$ 0,59 VMP

107 235 unidade

apontador de lápis escolar com depósito, 
retangular, lâmina e, aço temperado de lata de alta 
resistência, formato ergonômico, medidas mínimas 
60mmx16mm,25mm, com nome do fabricante no 
produto, fabricação nacional e com selo do inmetro.

R$ 2,81 F a b e r 
Castell

110 3 pacote

cartolina material celulose vegetal, 180 g, 50 x 66cm, 
com 15gr/m², pacote com 100 folhas, cor branca com 
rigidez taber longitudinal >30gfxcm, transversal > 
20gfxcm, conforme norma tappi 489, acondicionado 
em pacote reforçado contendo 100 folhas

R$ 36,40 Tamoio

111 56 pacote

cartolina, material celulose vegetal, 180 , 50 x 66cm, 
com 15gr/m², pacote com 100 folhas, com rigidez 
taber longitudinal > 30gfxcm, transversal >20fxcm, 
conforme norma tappi 489, acondicionado em pacote 
reforçado contendo 100 folhas, nas cores rosa,verde 
claro, azul, claro, branca

R$ 36,40 Tamoio

115 100 caixa

cola; bastão; para uso diverso (papel, cartões, fotos); 
a base de água e glicerina; atóxica secagem rápida; 
acondicionada em bastão, pesando 21 grs; branca; em 
embalagem com 06 unidades; com validade minima 
de 1 ano a partir da data da entrega; com selo do 
inmetro na embalagem do produto

R$ 5,85 maripel

117 2 caixa colchete; latonado; tamanho 12; caixa com 72 
unidades, 1ª linha R$ 5,93 bacchi

121 10 unidade

mouse laser com fio, ajuste de resolução 1000 dpi 
normal, 1600 dpi luz led fraca e 200 dpi luz led forte, 
conexão usb, plug e play e compatibilidade windows 
98/me2000/xp/vista/win7, alta precisão em qualquer 
superfície, na cor preto, peso 65g, dimensões (lxaxp); 
10,2x5,9x3,7 cm, com rolagem scroll

R$ 7,67 maxprint

122 50 unidade

pasta sanfonada plástica medida pop a4, material leve, 
atóxico, resistente e 100% reciclavel, com 12 divisórias 
e 12 etiquetas de papel para títulos, fechamento em 
elástico, 100 plastica (pp), espessura  0,50 mm, textura 
super line, cor fumê, dimensões 330 largura x 240 
altura mm

R$ 11,78 plascony

124 10 unidade teclado usb para computador, na cor preto, com 
teclas de acesso rápida, plug and play, conexão usb R$ 20,67 maxprint

125 129 frasco
tinta para carimbo, sem oleo. frascos com 42 ml, 
composição básica: resinas termo´lásticas, tinta a base 
de agua, corantes e aditivos, nas cores azul, preta e 
vermelha

R$ 5,32 pilot

127 110 unidade

livro ata com 50 folhas de capa dura ne na cor 
preta (tipo brochura) capa/contra capa: papelão 
700g revestido em papel 90 grs plastificado e folhas 
internas papel off-set 56grs; medida minimas fr 
205mm x 300mm medindo (210x3050mm vertical 
50 folhas ( numeradas); papel off-set, pesando 56g/m2

R$ 4,75 s ã o 
domingos

128 250
p a c o t e  
com, no 
m í n i m o , 
50 folhas 

papel vergê 80 g/m2 tamanho a4 (210x 297 mm), 
especial para impressora jato de tinta laser e 
copiadora. Pacote com, no mínimo, 50 folhas, 1ª 
linha, nas cores: branco, rosa e palha

R$ 4,70 filipaper

129 44 saco elástico de látex, 1kg, japonês puro com 
aproximadamente 1.200 unidades R$ 11,65 premier

130 85 unidade
marcador para retro projetor, ponta poliester 2.0mm, 
tinta a base de alcool, espessura de escrita 0,5mm, 
ideal para filmes, transparências e outras superfícies, 
tinta resistente á agua, na cores: preta, azul, vermelha

R$ 2,44 pilot

131 156 resma

papel sulfite, alcalino, formato a4, 210x297mm, 
75g/m2, com fibras longitudinais para reprografia, 
embalagem interior e exterior impermeabilizado, 
devendo constar as especificações e o nome do 
fabricante do papel na parte externa da embalagem, 
(embalagem com 500 folhas), nas cores: amarelo claro, 
azul claro, verde claro.

R$ 19,05 chamex

136 368 unidade

pincel para quadro branco, especial para quadro 
branco ponta macia para não danificar o quadro apaga 
facilmente ponta de acrílico de 4,0mm. espessura 
de escrita 2.0mm. tinta especial não recarregável, 
composição: resinas termoplásticas, tinta á base de 
álcool, pigmentos, resinas, solventes aditivos e ponta 
acrilico. tinta de dificil remoção de boa qualidade, 
prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos

R$ 5,50 pilot

137 10 unidade
papel a4 reciclado - formato a4, 210 mm x 297mm, 
resmas com 500 folhas cada, gramatura 75g/m², 
embalado em papel de propriedade térmicas e 
antiumidade

R$ 18,59 chamex

138 36 unidade apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, cor 
variada, sem deposito, lâmina aço temperado inclinada R$ 0,21 cis

139 6 unidade
prancheta portátil, material acrílico, cor cristal ou 
fumê, com prendedor metálico de folhas tamanho 
oficio

R$ 9,60 waleu

142 6 fardo saco plástico transparente 25x 35 R$ 13,33 amp
143 2 fardo saco plástico transparente 30x40 R$ 13,33 amp
144 2 fardo saco plástico transparente 40 x 60 R$ 13,33 amp
150 14 unidade fichário de mesa 4x6 c/índice fume longo 822.1 - 

dimensões: 12,5cm (a) x 18cm (l) x 35cm (c) R$ 31,85 acrimet

151 3 unidade fita para impressora matricial epson fx 2170 preta- 
menno mf1140 - med. nylon12,7mm x13 m R$ 15,85 masterprint

154 6 rolo papel alumínio tamanho g R$ 3,08 wyda

156 180 unidade

caneta marca tecido; corpo em polipropileno rigido 
opaco; ponta de poliester poroso, medindo (3,85x8,7)
mm (diam x alt); nas cores vinho, azul celeste, azul 
turqueza, amarelo, rosa, verde, vermelha, marrom, 
roxa, pink, laranja, preta dourado, prata, preta

R$ 3,14 acrimet

157 30 unidade

tinta acrilica brilhante; composicao basica tinta 
relevo a base de resina acrilica, pronta para 
uso; pigmentos,aditivos, conservantes, soluvel 
em agua; secagem rapida e atoxica; acabamento 
brilhante; aplicado em trabalhos pedagogicos,ideal 
para madeira,ceramica, gesso, isopor e cortica; 
acondicionado em pote, contendo 35 ml; embalado 
em embalagem apropriada; e suas condicoes deverao 
estar de acordo com a astmd 4236, com gliter, nas 
cores azul, prata, verde, dourado, vermelha, rosa, lilpas, 
cristal.

R$ 2,75 acrilex

158 336 unidade

tinta para tecido de 37 ml nas cores marfim, prata, 
dourado, branco, coral, pessego, salmão, magenta, 
laranja, preto, cerâmica, marrom, cinza, lavanda, 
capppuccino, caramelo, amarelo limão, amarelo 
cádmio, amarelo ouro, amarelo pele, amarelo canário, 
rosa, rosa ciclame, rosa escuro, rosa chá, rosa bebê, 
lilás, lilás bebê, violeta, violeta cobalto, púrpura, 
maravilha, vinho, vermelho cobalt, vermelho carmim, 
vermelho natal, vermelho vivo, azul, azul bebê, azul 
inverno, azul celeste, azul turqueza, azul caribe, acqua 
marine, verde bandeira, verde sépia, verde maçã, verde 
maçã, verde abacate, verde folha, verde musgo, verde 
veronese, verde pinheiro, verde oliva, verde glacial, 
verde grama, verde pistache.

R$ 1,99 acrilex

165 836 pacote

papel color set, gramatura minima de 150g/m2 
medindo 48x66cm, nas cores amarelo, vernelho, 
laranja, azul claro, azul escuro, verde claro, verde 
escuro, preto, marrom, pink, pacote com no minimo 
20 folhas

R$ 10,92 vmp

168 200 caixa cola colorida 25 g gliter embalagem com 6 cores R$ 3,45 maripel

172 1 pacote papel nacarado, medindo (70x100) cm colorido, com 
no minimo 50 folhas R$ 133,00 vmp

173 610 pacote

papel dobradura brilhante, tamanho: 48 x66 cm, 
gramatura mínima de 56 gr/m2, com no minimo 50 
folhas nas cores: vermelho, amarelo, laranja, verde 
bandeira, verde claro, azul claro, azul escuro, rosa, pink, 
preto, marrom, branco,

R$ 10,40 vmp

174 560 caixa
papel crepom parafinado, tamanho 0,48x2,00, 
embalagem com 20 unidades nas cores: vermelho, 
amarelo, laranja, azul claro, azul escuro, verde escuro, 
verde claro, rosa claro, pink, branco, fantasia.

R$ 13,25 vmp

175 50 caixa
papel fotográfico a4 210x 29,7 cm, 220g resolução de 
até 4880 dpi secagem rápida e coating brilhante, com 
no mínimo 50 folhas

R$ 15,13 masterprint

179 500 pacote
bexiga colorida em látex 9 polegadas, 23 cm 
aproximadamente- embalagem com no minimo 50 
unidades

R$ 9,65 são roque

180 500 pacote lantejoula cubeta metálica- tamanho 10mm 
aproximadamente, pacote com 100g- cores a definir R$ 8,97 lantecor

186 549 unidade

caixa para arquivo,tipo arquivo morto,material:em 
polipropileno corrugado,reforçada,espessura mínima 
de 3mm,montavel,com furos e aberturas para travas nas 
laterais, com tampa cor: azul,amarela,cinza,vermelha 
dimensões 135x300x400mm (30x40)grande

R$ 3,45 atco

188 5 caixa elástico; de latex; nr 18, na cor bege, contendo 100 
gramas        R$ 1,50 premier

189 5 caixa
holerith padrão tracionador, lab 2, com bloqueio, 205 
x 5, contendo no mínimo 2000 jogos, seguindo o 
padrão da moore                      

R$ 255,97 moore

195 300 unidade
pasta suspensa em polipropleno, medindo: 
245x335x40, cor: branca ou fumê, pasta plástica em 
polipropileno (pp) texturizado na espessura 0,50mm. 
material leve, atóxico, resistente e reciclável     

R$ 2,44 acp

199 8 caixa bobina 57 mmx180 mt- térmica amarela- caixa com 
6 unidades. R$ 82,40 regispel

201 200 unidade
caderno de cartografia, espiral, contendo 48 fls. 
formato 275mmx200mm, miolo 56g/m² em papel off-
set.

R$ 2,85 tilibra

202 10 unidade mouse pad produzido em plytec, anti-derrapante, na 
cor preto R$ 3,52 multilaser

203 100 unidade
pasta polionda a3, dimensão 505x355x35, com alça, 
fechamento com elástico, para arquivar documentos, 
na cor azul e vermelha

R$ 7,24 alaplast

208 50 peça

mouse; confeccionado em plástico; ótico, com fio; com 
2 botões; com botão de rolagem scroll; compatível 
com windows 98/2000/me/xp; com conector da base 
tipo usb; resolução 800 dpi; garantia 03 (três) meses 
balcão                        

R$ 7,67 maxprint

DCB COMERCIAL EIRELI ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

19 108 pacote
pasta de papelão, grampo e trilho, material cartolina 
plastificada, cor azul,tipo com abas largura 230mm. 
pacote com 10 unidades                    

R$ 9,80 dello

52 30 unidade  Lâmina para estilete com medidas aproximadas de 
1,6cm x 10cm R$ 0,11 jocar

103 300 folha papel de seda, medindo 48 x 60 cm, gramatura mínima 
de 18 g/m²- cores a definir. R$ 0,13 jocar

120 1 unidade

grampeador ideal para fixação de materiais em 
madeira, tais como tecido, plastico, papel entre outros, 
utilizados para trabalhos em tapeçaria, estofados, 
montagem de cenários, decorações, festas infantil, 
serigrafia, artesanato, tela de pintura

R$ 18,67 jocar

159 40 unidade pincel da referência 815 nos números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14 R$ 1,38 leo e leo

181 250 pacote
cartolina laminada pesando 150g/m2, laminada ; 
medindo (49x 59) cm, pacote com 20 folhas, nas 
cores: azul, verde, vermelho, dourado, prata

R$ 24,29 cromus

187 14 unidade
cola adesiva, instantânea, universal 5g, frasco rígido, 
com um longo bico para aplicação mais precisa. um 
pingo de cada vez. ideal para áreas pequenas e difíceis 
de serem alcançadas         

R$ 3,53 tekbond

196 14 caixa papel carbono; em película de poliéster; no tamanho 
(210 x 297)mm; na cor azul; tipo filme, com 100 folhas.R$ 30,00 cis

205 100 unidade barbante nº 07, 85 % algodão, cores diversas- a definir- 
cone cm 700 g R$ 5,12 valtex

206 50 kit
tinta fácil para maquiagem artística de rosto, cores 
alegres e vibrantes, antialérgica, contendo 06 potes, 
1 pincel e 1 gliter.

R$ 11,70 maripel



DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

2 16 unidade

lápis borracha, borracha abrasiva, madeira plantada de alta 
qualidade, pré - apontado, atóxico (produto e embalagem), 
benefícios: ideal para apgar pequenas áreas escritas á tinta, 
datilografadas ou impressas, ecológica e fácil de apontar, 
pronto pra o uso e  seguro para o uso.

R$ 1,45 labra

10 272 unidade

livro (ata) com 100 folhas de capa dura e na cor preta (tipo 
brochura) capa/contra capa: papelão 700grs revestido em 
papel 90grs plastificado e folhas internas papel off-set 56grs; 
medidas mínimas de 205mm x 300mm R$ 7,29

 
p á g i n a 
brasil

 medindo (210x305)mm vertical; com 100 folhas 
(numeradas); papel off-set, pesando 56g/m2

14 266 unidade
pasta catalogo com 50 sacos plasticos, medindo 0,20 225 x 
339mm, injetada preta, contem 04 parafusos de metal, com 
50 sacos plasticos, grosso, pvc rigido injetada.

R$ 14,26 acp

16 10 unidade suporte para fita adesiva, tamanho grande para a seguinte 
medida (medindo 12mm x 65m). 1ª linha. R$ 9,64 cavia

17 67 unidade
extrator para grampos, tipo espátula/ aço inox, -embalagem 
com 1 unidade, não perecível, validade indeterminada, 
dimensões da embalagem: 24x4cm(axl)         

R$ 0,59 cavia

20 60 caixa percevejo; de metal latonado; com cabeca de 12mm, 
embalagemcom 100 unidades R$ 1,45 jocar

24 45 bobina

papel adesivo transparente, tipo contact, com 25 metros de 
comprimento, auto-adesivo, indicação de uso: para encapar 
materiais, forrar, embrulhar, etc., dimensão do produto 
(largura x altura x profundidade): 450 x 68 x 1 mm, peso 
do produto: 0,070 kg, dimensão da embalagem: 450 x 68 x 1 
mm, peso da embalagem: 0,070 kg, garantia: 36 meses              

R$ 29,83 hardcopy

26 124 caixa
envelope de papelaria; em papel kraft natural de primeira 
qualidade; pesando 80 g/m2; tipo saco; modelo sem 
impressão; medindo (176x250)mm (larg x alt); na cor 
natural, caixa com 250 unidades.                      

R$ 18,70 ripon

32 160 pacote
pasta de papelão com elástico, material cartolina plastificada, 
cor azul,tipo com abas largura 230mm, pacotes com 10 
unidades.      

R$ 10,55 DL

36 5 unidade perfurador para papel; em ferro fundido; com capacidade de 
perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; regua; na cor preto                 R$ 106,50 cavia

41 4 pacote
etiqueta para ink-jet/laser; medindo (210 x 297)mm; na cor 
branca; quantidade por folha: 1 etiqueta; apresentação no 
formato a4, caixa contendo 25 folhas             

R$ 6,05 informs

55 15 caixa colchete, latonado, tamanho nº 06, caixa com 72 unidades, 
1ª linha R$ 1,60 suzu fix

56 3 caixa colchete, latonado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades, 
1ª linha R$ 6,40 suzu fix

66 30 unidade
umedecedor de dedos (molha dedos) creme anti bacteriano, 
formula anti septica e anti alergica, embalagem contendo no 
minimo 12 gramas

R$ 1,03 star print

85 6 Unidade perfurador de papel 2 furos para 20 folhas    R$ 8,04 cavia

90 201 caixa pilha alcalina pequena aa com 12 unidades R$ 17,46 Elgin

108 70 rolo barbante crú, tamanho 08 fios,  100% algodão, rolo com 250 
gramas,  mínimo de 184 metros, embalados individualmente R$ 3,37 korea

112 50 caixa
tinta fosca para artesanato- latex pva, base agua 37 ml cada 
unidade, caixa com seis cores- variadas- marca de referencia 
acrilex

R$ 9,21 acrilex

119 22 caixa
envelope de papelaria; em papel kraft natural de primeira 
qualidade; pesando 80g/m²; tipo saco; modelo sem impressão 
; medindo (114x162) mm (larg x alt); cor natural caixa com 
250 unidades

R$ 13,10 scrity

133 2 unidade pen drive de 32GB R$ 43,45 multilaser

135 1 unidade
grampeador semi- industrial, com estrutura metálica de 
alta resistência com capacidade para grampear 100 folhas, 
para grampos 23/13 de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado

R$ 29,00 classe

140 64 unidade bloco auto- adesivo amarelo 38mmx51 mm 100 folhas (post 
it) R$ 1,05 jocar

145 2450 unidade
envelope de papelaria; em papel kraft natural de primeira 
qualidade; pesando 80 g/m2; tipo saco; modelo sem 
impressao; medindo (250x350)mm (larg x alt); na cor 
natural.

R$ 0,15 ripon

149 230 unidade pasta plástica polionda com elástico 34 x 24,5 x 2cm (comp 
x larg. espessura) R$ 1,85 alaplast

164 600 pacote
papel cartão pesando 240g/me, no formato: 50x 66cm, 
umidade 7% a 11% em cores diversas, contendo no mínimo 
20 folhas

R$ 11,65 pilar

166 500 pacote

bloco de papel color plus cores vivas , pesando 120 g/
m2 medindo (210x297) mm a4, com no minimo 50 folhas 
nas cores: amsterdam, alta alvura branco, bahamas escuro, 
buenos aires, cartagena, grécia, jamaica, pequim, rio de 
janeiro.

R$ 13,53 plastpark

167 100 pacote bloco de papel canson bloco com 20 folhas formato a4 
120g/m2 na cor palha R$ 3,04 trevo

169 600 unidade
tinta acrílica brilhante frasco com 250 ml nas vermelho, 
laranja, rosa claro, rosa escuro, verde bandeira, verde claro, 
azul royal, azul claro, bege, marrom, preto, branco.

R$ 13,43 acrilex

171 300 pacote
papel celofane, medindo 85x100cm, nas cores vermelho, 
verde, azul, amarelo, laranja,transparente, com no minimo 
50 folhas

R$ 27,00 realce

182 708 pacote
papel camurça, medindo: 60x40 cm, pesando entre 93 
a 113g/m2 nas cores azul claro, azul escuro, vermelho, 
amarelo, preto, laranja, bege, verde claro, verde bandeira, 
rosa, com no minimo 25 folhas casa pacote.

R$ 12,40 pilar

183 200 unidade
pincel chato, nº 08, cabo longo - cor amarelo composição: 
ponei - cor marrom formato: chato técnica: guache virola: 
alumínio                     

R$ 1,23 leo & leo

190 200 unidade
pincel chato - nº 16, cabo longo- cor amarelo composição: 
ponei - cor marrom formato: chato técnica: guache virola: 
alumínio                   

R$ 1,90 leo & leo

209 1 unidade

calculadora de mesa, bobina, display de 12 digitos com 
duas cores (números negativos e em vermelho) e sistema 
back-lit bobina, visor lcd backlit, 02 cores, bivolt, sistema 
de impressão bicolor, velocidade de 3,4 linhas/segundos, 
avançadas funções de cálculo, incluindo cálculo automático 
de taxas, funções call e void, para mostrar e corrigir os 
dados inseridos, teclado ergonômico, alimentação eletrica 
bivolt, conversor de moeda, mecanismo de impressão: 
impacto paralelo (m80l0 acessório  20614- fita nylon 
bicolor, teclas de memórias com 04 funções, imprime/ não 
imprime (np p), arredondamento (0,5/4,9), casas decimais 
(a0134f), total geral (acc ou gt), contador de itens (io), 
duplo e triplo zero (00000), sinal (+/-), calcula de taxa (tax-
tax), total geral (gt), markup (mu), avanço de papel, retorno, 
porcentagem, variação delta, subtotal e total, aliquota, taxa, 
cambio (rate), controle de cálculo (call), correção de artigo 
(void), custo (cust), venda  (sell) margem (margim), função 
conversão de moeda (local/euro) , raiz quadrada, função, 
data, botão liga/desliga, alimentação automática : 110v/ 
220vac, consumo (w e a) : 11w /0,05ª dimensões em mm:> 
205(l) x 315 (p) x 83 (a) mm, peso 1,75kg

R$ 290,00 Elgin 

MAXITEC – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

35 2235 resmas

papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato 
a4; medindo (297 x 210)mm; alvura mínima de 90%, 
conforme norma iso para papel branco; opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0), conforme 
norma tappi 412; corte rotativo, ph alcalino cor branca; 
embalagem revestida em bopp; com certificação 
ambiental fsc ou cerflor, embalagem com 500 folhas     

R$ 15,25 CHAMEX 
SOLUTION

VANDERLEI COLODRÃO - ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

21 102 peça

almofada para carimbo, nº3. material caixa plástico, 
almofada feltro esponja absorvente revestida de 
tecido (algodão) e tampa de metal, tipo entintada, 
tamanho 8,4cmx4,9 (aproximadamente). composição 
básica: resinas termoplásticas, tinta a base corantes 
orgânicos,solventes,nas cores azul,vermelha e preta            

R$ 4,16 CARBRINK

93 100 unidade régua gabarito plástica com figuras e números R$ 1,28 WALEU

94 400 unidade agulha para costura nº 07 em aço niquelado R$ 0,20 COATS

97 3 pacote fitilho para presente com 50 mts sortido pacote com 
10 unidades R$ 9,78 MACHADO

104 10 caixa papel crepom- caixa com 20 unidades- cores a definir R$ 11,70 KAZ

148 180 cartela pilha alcalina tamanho médio, embalagem com duas 
unidades R$ 5,20 P A N A -

SONIC

192 24 bloco
papel flip chart; em papel sulfite; medindo (640x880)
mm,com serrilha para (virar ou destacar); pesando 72g/
m2; na cor branca; para ser utilizado em cavalete            

R$ 22,55 ZOLAR

FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço 
Unitário MARCA

79 147 caixa

cola líquida; para uso diversos (papel, cartões, 
fotos);com 100g, lavável; composição em resina de pva 
e água, produto atóxico em frasco pet, bico aplicador 
econômico, tampa em polipropileno com respiros.  em 
embalagem com 6 unidades; com validade mínima de 1 
ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na 
embalagem do produto

R$ 12,41 ACRILEX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 - PROCESSO Nº 017/2017/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017 - Extrato 
1ª Publicação Trimestral de Registro de preços para Contratação de empresa 
especializada para locação, montagem e desmontagem de Praticáveis Pantográficos, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Projeto 
Básico – Anexo II do edital. Socorro 29 de junho de 2017.

R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA – ME

LOTE ITEM UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Preço Unitário 

01

01 50 Tablado A – Tamanho 08 x 08m, conforme Projeto Básico. R$ 2.204,00

02 30 Tablado B – tamanho 06 x 04m, conforme Projeto Básico. R$    917,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017 - PROCESSO Nº 013/2017/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017 - Extrato 1ª 
Publicação Trimestral Registro de preços para Contratação de empresa especializada 
para locação, montagem e desmontagem de Tendas, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo II do edital. Socorro 
29 de junho de 2017.

R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA – ME

LOTE ITEM QUANT. UNID. Especificações VALOR 
UNITÁRIO 

01

1 50 Diárias Tenda Piramidal, TAM 5x5m R$   236,77

2 60 Diárias Tenda Piramidal, TAM 4x4m com balcão nos 4 lados R$   189,40

3 300 Diárias Tenda Piramidal, TAM 4x4m R$   179,93

4 60 Diárias Tenda Piramidal, TAM 3x3m com balcão nos 4 lados R$   142,06

5 90 Diárias Tenda Piramidal, TAM 3x3m R$   132,58

6 20 Diárias Tenda Piramidal, TAM 6x6m R$   284,08

7 46 Diárias Tenda Piramidal, TAM 10x10m R$   473,50 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 - PROCESSO Nº 001/2017/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - Extrato 1ª 
Publicação Trimestral Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme 
pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
descritas no anexo II – Termo de Referência. Socorro 29 de junho de 2017.

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

01 200.000 comprimido Cloridrato de fluoxetina 20mg Genérico/Teuto R$ 0,0336

09 50.000 comprimido Cinarizina 75mg Genérico/Ranbaxy R$ 0,1153

47 500 ampola Benzil penicilina 1.200.000U Bepeben/Teuto R$ 3,0000

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

02 50.000 comprimido Aciclovir 200mg Uni Vir /
U. Quimica R$ 0,2940

21 1.000 ampola haloperidol decanoato Decan Haloper/ 
U. Quimica R$ 5,9250

23 30.000 comprimido Cloridrato de Clorpromazina 
100mg

Clorpromaz/
U. Quimica/ R$ 0,1769

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

03 200.000 comprimido Carbamazepina 200mg Teuto R$ 0,0580

29 70.000 comprimido Tiamina 300MG Natulab R$ 0,1380

54 150.000 comprimido Polivitaminico + sais minerais Bionatus R$ 0,0870

PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

04 1.500 frasco Nistatina solução oral Prati, Donaduzzi R$     2,10

05 150.000 comprimido Atenolol 50mg Prati, Donaduzzi R$ 0,0336

08 80.000 comprimido Atenolol 100mg Prati, Donaduzzi R$ 0,0410

31 30.000 comprimido Cetoconazol 200MG Prati, Donaduzzi R$ 0,1050

33 2.000 frasco
Fosfato de prednisolona 
solução oral 3mg/ml frasco 
de 60 ml

Prati, Donaduzzi R$ 2,7000

40 2.000 frasco Acebrofilina xarope 
pediátrico 25MG/5ML Prati, Donaduzzi R$     2,45

45 30.000 comprimido Cloridrato de verapamil 
80mg Prati, Donaduzzi R$ 0,0584

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

06 300.000 comprimido Ácido acetilsalicílico 100mg Imec R$ 0,0179

13 50.000 comprimido Levotiroxina Sódica 100MCG Merck R$ 0,0909

28 100.000 comprimido Levotiroxina sódica 25MCG Merck R$ 0,0899

DAKFILM COMERCIAL LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

07 300 frasco Insulina novorapid frasco 10ml Novorapid
Novo Nordisk R$ 87,26

CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

11 30.000 comprimido Cloridrato de Clorpromazina 
25mg Cristália R$ 0,1940

12 1.500 ampola
Dipropionato de betametasona 
5mg/ml + fosfato dissodico de 
betametasona 2mg/ml

Cristália R$ 3,0900

22 50.000 comprimido Biperideno 2mg Cristália R$ 0,1749

24 200 frasco Cloridrato de Clorpromazina 
4% gotas Cristália R$ 4,8895

25 1000 frasco Fenobarbital 4% gotas Cristália R$ 2,4199

26 60.000 comprimido Cloridrato de Imipramina 25mg Cristália R$ 0,2300

39 50.000 comprimido Nitrazepam 5mg Cristália R$ 0,1070

41 150.000 comprimido Fenobarbital 100mg Cristália R$ 0,0590

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

14 360.000 comprimido Omeprazol 20mg Cifarma R$ 0,0420

19 150.000 comprimido Atenolol 25mg Vitapan R$ 0,0270

38 2.000 frasco Dipirona 500mg/ml gotas Farmace R$ 0,5399

50 100.000 comprimido Cloreto de amitripilina 25mg Teuto/GO R$ 0,0299

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

15 1.000 frasco Periciazina 4% solução oral Sanofi/
Neuleptil R$  13,46

ALTERMED MATERIALMÉDICO HOSPITALAR LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

16 30.000 comprimido Prednisona 5mg Vitapan/
Vitamedic R$ 0,0810

46 2.000 tubo Nistatina100.000UI 
 creme vaginal

Green
Pharma R$ 2,9799

DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

17 30.000 comprimido Prednisona 20mg Genérico/Sanval
Nacional R$ 0,1750

20 300.000 comprimido Maleato de enalapril 20mg Pressomede
Medquimica Nacional R$ 0,0400

32 1.000 frasco Clonazepam 2,5MG/ML Genérico
Hipolabor Nacional R$ 1,3800

34 20.000 comprimido Ibuprofeno 600mg Ibupril
Teuto Nacional R$ 0,0650

44 30.000 comprimido Furosemida 40mg Genérico
Hipolabor Nacional R$ 0,0240

49 2.000 frasco Cloreto de sódio + 
cloretobenzalconio solução nasal

Sorisma
Mariol Nacional R$ 0,5100

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

27 150.000 comprimido Cloridrato de sertralina 50mg Geolab R$ 0,1089

30 500 ampola Enoxaparina sódica 40MG Blau Farmaceutica R$ 12,00

36 5.000 envelope Saccharomyces bolardii-17 Cifarma R$ 0,7800

43 30.000 comprimido Cloridrato de amiodarona 200mg Geolab R$ 0,2690

52 150.000 comprimido Fenitoina 100mg Teuto R$ 0,1850

53 30.000 comprimido Nitrofurantoina 100mg Teuto R$ 0,1350

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA/
FABRICANTE

VALOR 
UNITÁRIO

10 30.000 comprimido Cloridrato de Clomipramina SR 
75mg

Anovis/
Novartis R$ 1,7000

35 50.000 comprimido Montelucaste sódico 4mg Ache R$ 0,6800

51 20.000 comprimido Cloridrato de metilfenidato 10 mg Anovis/
Novartis R$ 0,9230

DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

18 300.000 comprimido Sinvastatina 20mg Sinvaston/
Sanval R$ 0,0530

37 2.000 frasco Amoxicilina 250mg/5ml Suspensão Prati, 
Donzuzzi R$ 2,8300

42 5.000 frasco Nimesulida 50mg/ml Nimelit/
Vitamedic R$ 1,2800

55 500 frasco Sulfato de salbutamol 100MCG Aerogold/
Glenmark R$ 6,7000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017 - PROCESSO Nº 018/2017/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017 - Extrato 1ª 
Publicação Trimestral Registro de preços para aquisição de tubos de concreto, pelo 
período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – 
Anexo II do edital. Socorro 29 de junho de 2017.

G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Item  QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO
Carga 
mínima de 
trinca(2)

Carga 
mínima de 
ruptura(2)

Marca
Valor 
unitário

1 200 Unid.
Tubos de concreto simples 
0,60 x 1,50 P-S-2 ou 
similar

*********** 36 Guarani R$ 117,00

2 200 Unid.
Tubos de concreto simples 
0,40 x 1,50 P-S-2 ou 
similar

*********** 24 Guarani R$ 65,70

3 100 Unid.
Tubos de concreto armado 
0,80 x 1,50 P-A-2 ou 
similar

48 72 Guarani R$ 227,70

4 100 Unid.
Tubos de concreto armado 
1,00 x 1,50 P-A-2 ou 
similar

60 90 Guarani R$ 328,20

Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira 
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira   
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CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 03.07.2017 – segunda -feira - 20h 

Em segunda discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 51/2017 do vereador João Pinhoni Neto: assegura matrícula 
para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de 
sua residência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às para apreciação e 
elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 52/2017 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a 
divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde;
Projeto de Lei n.º 54/2017 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo 
Municipal a transferir a autorização da outorga do Serviço de Retransmissão de Televisão 
do Canal 23 UHF para a Empresa Princesa D’Oeste de Campinas Ltda., responsável pela 
transmissão da TVB Campinas, afiliada da Rede Record de Televisão.

Em primeira discussão e votação:
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 53/2017 do Senhor Prefeito: dispõe sobre 
alteração dos artigos 1º e 4º da Lei nº 3317/2009, de 29 de setembro de 2009, que dá 
nova denominação e atribuições ao Conselho Municipal do Meio Ambiente;
Projeto de Lei n.º 55/2017 do Senhor Prefeito: que altera a Lei n.º 3914/2015 Plano 
Municipal de Educação- Metas e Estratégias e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 57/2017 dos vereadores Marcelo José de Faria e José 
Paschoalotto: dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas 
Municipais de Educação Infantil - EMEIs e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 59/2017 do senhor Prefeito: dispõe sobre abertura de Crédito Es-
pecial valor de R$ 150.000,00 destinado a Subvenção Social para Serviços de Acolhimento 
Institucional para crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 a 18 anos completos.

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.07.2017 – segunda -feira – ao término da sessão anterior

Em segunda discussão e votação:
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 53/2017 do Senhor Prefeito: dispõe sobre 
alteração dos artigos 1º e 4º da Lei nº 3317/2009, de 29 de setembro de 2009, que dá 
nova denominação e atribuições ao Conselho Municipal do Meio Ambiente;
Projeto de Lei n.º 55/2017 do Senhor Prefeito: que altera a Lei n.º 3914/2015 Plano 
Municipal de Educação- Metas e Estratégias e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 57/2017 dos vereadores Marcelo José de Faria e José 
Paschoalotto: dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas 
Municipais de Educação Infantil - EMEIs e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 59/2017 do senhor Prefeito: dispõe sobre abertura de Crédito Es-
pecial valor de R$ 150.000,00 destinado a Subvenção Social para Serviços de Acolhimento 
Institucional para crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 a 18 anos completos.

ATO DA MESA n.º 06/2017

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c”, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, após a devida verificação da ficha de Avaliação 
de Desempenho para Pessoal Técnico, Administrativo e Operacional, e em conformidade 
com a Lei Municipal Complementar n.º 197/2012 e Resolução n.º 05/13.
Artigo 1.º - Promover, por merecimento, com efeito, a partir de 1.º de Julho de 2017 
os servidores ativos desta Casa, ocupantes de empregos permanentes, que ficam assim 
enquadrados:

Servidor referência:

Edna Maria Preto Cardoso 51
Enio Felicio 50
Marcos Vinícius Cauduro Figueiredo 47
Rosana Beraldo de Abreu e Pinto 43
Daniela Comito Mendes 43
Otávio Cardoso de Oliveira Neto 39
Risangela Povinski 20
Jorge Assis Mariano 34
Márcio das Neves Prata 21

Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste Ato correrão por conta de verba própria 
constante do orçamento da Câmara Municipal.
Artigo 3.º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 29 de junho de 2017.

MESA DIRETORA
Lauro Aparecido de Toledo - Presidente
João Pinhoni Neto - 1.º Secretário
José Carlos Tonelli - 2.º Secretário

ATO DA MESA N.º 07/2017

Concede licença gestante 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO 
PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c”, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, concede à servidora Silmara Kratky, Assessora de Imprensa 
licença gestante no período de 01 de junho de 2017 a 28 de setembro de 2017, conforme 
disposto no artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal.

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém seus efeitos a 
contar de 01 de junho de 2017.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 29 de junho de 2017.

MESA DIRETORA
Lauro Aparecido de Toledo - Presidente
João Pinhoni Neto - 1.º Secretário
José Carlos Tonelli - 2.º Secretário

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as 
próximas sessões, que se realizarão no próximo dia 03 de julho de 2017, segunda-feira, 
a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 
Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL
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OUVIDORIA

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA

A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; 
sancionada em 31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 
230, datada de 08/02/2013, por sua Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório 
trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de março/2017 a maio/2017, a 
Ouvidoria recebeu um total de 39 (trinta e nove) manifestações, entre elogios, pedido de 
informações, reclamações, solicitações e denúncias, referentes aos mais variados assuntos 
relativos à Administração, bem como envolvendo diversas Secretarias, conforme planilha 
1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 39 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 
28 delas foram devidamente finalizadas, perfazendo o percentual de 71,79% dos casos 
solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, 
ao nosso ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações 
apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, 
certos de ser a Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita 
ao munícipe maior proximidade junto à Administração Pública, resultando na sua efetiva 
colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem como para reafirmar a 
qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Município.

Socorro, 12 de junho de 2017

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

Planilha 1
Departamentos/ 

Assuntos Quantidade

Limpeza Pública 4
Estradas Rurais 5
Saúde 6
Fiscalização 3
Tributação 1
Administrativo 9
Serviços/Obras 
Urbanas 7

Meio Ambiente 2
Planejamento 1
Vigilância 1

TOTAL                                                                          39

Planilha 2

Tipificação Quanti-
dade

Analisadas/ 
Atendidas/ 

Solucionadas
Denúncia 2 2
Elogio 3 3
Informação 6 6
Reclamação 9 5
Solicitação 19 12
Sugestão 0 0
TOTAL 39 28



Guarda Civil Municipal realizou 
540 atendimentos em maio

A corporação da Guarda Civil 
Municipal de Socorro, departamen-
to da Secretaria de Segurança e 
Defesa do Cidadão, atendeu a 540 
ocorrências no mês de maio. O ba-
lanço inclui os atendimentos em to-
das as categorias, como patrimônio, 
drogas, perturbação da paz, trânsito, 
armas, apoio etc.

O tipo de ocorrência mais fre-
quente é averiguação, com 159 ca-
sos registrados. Em seguida, aparece 
o auxílio de socorro, com 72 ocor-
rências. Somente de procedimentos 

com ambulância, foram 111 atendi-
mentos, quase 20% do total de cha-
mados do mês.

Ocorrências relacionadas à De-
fesa Civil e a crimes de costumes – 
atentado ao pudor, ato obsceno, cor-
rupção de menor, estupro, rapto ou 
tentativa de estupro – não tiveram 
nenhum registro em maio. Inciden-
tes com armas foram apenas dois em 
todo o mês: um por disparo de arma 
de fogo e outro por arma branca.

Em relação ao mês de abril, o nú-
mero de ocorrências subiu 5,88%.

Alunos da E.M. Prof. Eduardo Rodrigues de Carvalho visitam Polo Astronômico de Amparo

Alunos do ensino fundamental da 
Escola Municipal Professor Eduardo 
Rodrigues de Carvalho participaram 
da Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica – OBA – e da Mostra 
Brasileira de Foguetes. As olimpíadas 
são organizadas pelo Instituto de Físi-
ca da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro – UERJ.

Esta é a primeira vez que a esco-
la participa da competição. A ideia 
foi apresentada aos professores pela 
coordenadora Reginéia Tavares e pela 
também professora Débora Bertucci, 
com exposição de trabalhos desenvol-
vidos em anos anteriores e início do 
projeto próprio.

“Vimos o envolvimento de pro-
fessores e alunos no dia a dia, nas 
produções para a Olimpíada. Fizeram 
maquetes, painéis, cartazes do sistema 
solar, simulados online e muitas pes-
quisas sobre questões perguntadas 
em anos anteriores”, relata Reginéia.

Para incentivar os alunos, os pro-
fessores Marcelo Soriano, Ana Lucia, 

Denise Batista e Dorcas de Oliveira 
construíram um mini planetário na es-
cola, no qual se apresenta o universo 
em escala e características reais. De-
pois de pronto, recebeu a visita dos 
alunos da escola e também da creche 
do bairro, além de supervisores da Se-
cretaria Municipal de Educação.

De acordo com a diretora da uni-
dade, Viviane Ribeiro, todos os alunos 
do ensino fundamental participaram 
da OBA e do lançamento de foguetes, 
e por isso vão receber certificado de 
participação. A divulgação do resulta-
do final acontece em setembro.

Concluindo o projeto, alunos do 1º 
e do 5º anos conheceram o Polo As-
tronômico de Amparo, em companhia 
da diretora Viviane e da coordenadora 
Reginéia, onde tiveram a oportunida-
de de ampliar os conhecimentos as-
tronômicos e observar o sol em um 
telescópio usado por astrônomos.

A direção da unidade vai abrir o 
mini planetário construído para visita-
ção no segundo semestre letivo.

Peça de teatro “A Menina Centopeia” 
lota auditório da Prefeitura

Mais de 300 alunos da Rede Mu-
nicipal de Educação assistiram à 
peça “A Menina Centopeia”, quar-
ta-feira (21), no auditório de Cen-
tro Administrativo “Prof. Imir Bala-
di”. As turmas se dividiram em dois 
horários, às 10h e às 14h, sendo que 
a apresentação da tarde teve tradu-
ção simultânea em libras.

Contando a história de Sofia, 
uma menina que ganha centenas 
de pares de sapatos como com-
pensação pela ausência dos pais, “a 
peça trabalha os sensos de justiça 
e transcendência”, afirma a autora 
do livro homônimo, Sandra Sahd. A 
história foi adaptada ao teatro por 
Eduardo Virgílio, que também é ator.

Embora seja voltada para o pú-
blico infantil, jovens e adultos são 
envolvidos pela trama, pois também 
aprendem, de forma simples, sobre 

a necessidade do desprendimento 
material e a valorização das virtu-
des em cada um de nós, explica a 
produção da peça.

A obra é contemplada pela Lei 
Rouanet, do Ministério da Cultura, e 
patrocinada pelo banco Bradesco. Em 
2017, foi apresentada em cinco cida-
des paulistas, tendo chegado a Socor-
ro após contato da produção com a 
Secretaria Municipal de Cultura.

“Foi extremamente gratificante 
ver o nível de participação e en-
volvimento, tanto das secretarias 
de Cultura e Educação, quanto dos 
alunos e professores da rede públi-
ca que assistiram às duas sessões. 
Pudemos sentir que Socorro foi o 
local onde as crianças estavam mais 
entregues ao momento”, comemo-
ra Patrícia Nascimento, assessora 
de comunicação da produtora.

Socorro participa de mais uma edição 
do Salão SP de Turismo

Entre os dias 21 e 23 de junho, 
a Estância de Socorro esteve re-
presentada no Salão SP de Turis-
mo com um estande institucional. 
Quem visitou pôde degustar o café 
gourmet da Fazenda 7 Senhoras e 
ainda concorrer a diversas ativida-
des de aventura e hospedagens.

O sorteio dos brindes será realiza-
do no dia 10 de junho, em reunião do 
Conselho Municipal de Turismo de So-
corro (COMTUR), e é um oferecimen-
to de empresários do setor turístico 
municipal – hotéis, pousadas, campings, 
parques de aventura e restaurantes.

“O estande de Socorro foi um 
dos mais visitados no evento. Este 
ano, além da degustação e dos brin-
des, foi possível reproduzir os ví-
deos turísticos de Socorro em pri-
meira mão e expor alguns produtos 
do Espaço do Artesanato”, conta a 
chefe dos serviços de Turismo, Dei-
se Formágio.

Segundo a organização do Salão 
SP de Turismo, a edição de 2017 foi 
uma das melhores já realizadas, com 
a maioria dos estandes pertencen-
tes a municípios de interesse turís-
tico, 31 no total.
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