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Criado pela Lei 954, de 19 de dezembro de 1997, 
publicada no D.O.E. n.243 de 24 de dezembro de 1997.

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

Entrega de Textos - Os textos para publicação deverão ser 
entregues com 72 horas de antecedencia na Subsecretaria de 

Governo.

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti
Subsecretaria de Governo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 971/2013

No dia 19 de novembro de 2013, na Prefeitura da Cidade de São João 
de Meriti, registram-se preços para eventual prestação de serviços de 

confecção de uniformes (camisetas, bermudas, saias-shorts, meias, 
calças compridas e jalecos), tênis, mochilas e estojos escolares para 
todos os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 
da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal, conforme 
discriminados ás folhas suplementares, pelo critério MENOR 
PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, decorrente do Pregão Presencial 
nº 036/2013 para Sistema de Registro de Preços. As especificações 
técnicas constantes no Processo Administrativo nº 971/2013, assim 
como os termos da Proposta Comercial – Anexo II, integram esta 
Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
contados da assinatura desta Ata.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)  
  
1 CAMISETA TIPO “REGATA”, unissex, em meia 
malha (NBR 13460 e NBR 13462), 100% algodão (NBR 13538 e 
NBR 11914), fio 30.1 penteado (NBR 13216/94), com gramatura 
de 160 g/m2 a 170 g/m2, na cor azul royal, que atenda as normas, 
com solidez na cor e na lavagem doméstica a frio (alteração e 
transparência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez da cor a fricção 
úmido e seco (transferência) nota 4 (NBR 8431/84), solidez da cor 
ao ferro de passar (alteração e transferência) nota 4 (NBR 10188/88), 
tolerância de + 5% (NBR 10591/88), alteração dimensional após 
lavagem de 6,5% (NBR 10320/88), gola “V”, Acabamento da 
gola e punhos, com ribana 1x1, na cor verde, 100% poliéster, 
bainha da barra c/ aprox.2 cm. Na costura é obrigatório fazer 
uso de máquina overloque 4(quatro) fios para o fechamento das 
camisetas e de linha  100% poliéster. Estampa da logomarca da 
Prefeitura em silk (na parte central do peito, largura da faixa 
aprox, 4cm e diâmetro da circunferência até 8 cm), da logomar-
ca da Secretaria de Educação em silk (nas costas, aprox. 6 cm 
abaixo da gola), Bandeira do Brasil confeccionada em tafetá 
bordada, termo colante, aplicada na camisa, no lado direito 
do peito, e Brazão do Município em 5 cores, confeccionado 
em tafetá bordado, termo colante, aplicado na camisa, no lado 
esquerdo do peito, conforme modelo em anexo. Unid. 
9.214 R$ 16,04 R$ 147.792,56
1.1 Tamanho 2 Unid. 448 R$ 16,04 R $ 
7.185,92
1.2 Tamanho 4 Unid. 2.444 R$ 16,04 R $ 
39.201,76
1.3 Tamanho 6 Unid. 3.642 R$ 16,04 R $ 
58.417,68
1.4 Tamanho 8 Unid. 1.976 R$ 16,04 R $ 
31.695,04
1.5 Tamanho 10 Unid. 704 R$ 16,04 R $ 
11.292,16
2 CAMISETA DE MANGA CURTA TIPO “RAGLÃ” 
raglã, em meia malha (NBR 13460 e NBR 13462), 100% algodão 
(NBR 13538 e NBR 11914), fio 30.1 penteado (NBR 13216/94), 
com gramatura de 160 g/m2 à 170 g/m2, na cor azul royal, que 
atenda as normas, com solidez na cor e na lavagem doméstica a 
frio (alteração e transparência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez 
da cor a fricção úmido e seco (transferência) nota 4 (NBR 8431/84), 
solidez da cor ao ferro de passar (alteração e transferência) nota 4 
(NBR 10188/88), tolerância de + 5% (NBR 10591/88), alteração 
dimensional após lavagem de 6,5% (NBR 10320/88), gola “V”, 
Acabamento da gola e punhos, com ribana 1x1, na cor verde, 
100% poliéster, bainha da barra c/ aprox.2 cm. Na costura 
é obrigatório fazer uso de máquina overloque 4(quatro) fios 
para o fechamento das camisetas e de linha  100% poliéster. 
Estampa da logomarca da Prefeitura em silk (na parte central 
do peito, largura da faixa aprox, 4cm e diâmetro da circunfe-
rência até 8 cm), da logomarca da Secretaria de Educação em 
silk (nas costas, aprox. 6 cm abaixo da gola), Bandeira do Brasil 
confeccionada em tafetá bordada, termo colante, aplicada na 
camisa, no lado direito do peito, e Brazão do Município em 5 
cores, confeccionado em tafetá bordado, termo colante, aplicado 
na camisa, no lado esquerdo do peito, conforme modelo em 
anexo. Unid. 9.214 R$ 16,04 R$ 147.792,56
2.1 Tamanho 2 Unid. 448 R$ 16,04 R $ 
7.185,92
2.2 Tamanho 4 Unid. 2.444 R$ 16,04 R $ 
39.201,76
2.3 Tamanho 6 Unid. 3.642 R$ 16,04 R $ 
58.417,68
2.4 Tamanho 8 Unid. 1.976 R$ 16,04 R $ 
31.695,04
2.5 Tamanho 10 Unid. 704 R$ 16,04 R $ 
11.292,16
ENSINO FUNDAMENTAL ( 1º E 2º SEGMENTO DIURNO) 
   
6 CAMISETA TIPO “REGATA”, unissex, em meia 
malha (NBR 13460 e NBR 13462), 100% algodão (NBR 13538 e 
NBR 11914), fio 30.1 penteado (NBR 13216/94), com gramatura 
de 160 g/m2 a 170 g/m2, na cor azul royal, que atenda as normas, 
com solidez na cor e na lavagem doméstica a frio (alteração e 
transparência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez da cor a fricção 
úmido e seco (transferência) nota 4 (NBR 8431/84), solidez da cor 
ao ferro de passar (alteração e transferência) nota 4 (NBR 10188/88), 
tolerância de + 5% (NBR 10591/88), alteração dimensional após 

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO

N° 10444/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2013– Objeto: Contratação de 
empresa para aquisição e instalação de divisórias nos Centros de 
Referências de Atenção Básica e Especial de Assistência Social 
– CRAS, CREAS E CENTRO POP. Realização: 09/12/2013 às 
14 horas. 
Retirada do Edital: Avenida Presidente Lincoln n° 899 – 2º andar 
– Vilar dos Teles, das 14:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 
02 (duas) resmas de Papel A4 e 01 (um) Pen Drive para gravação 
do referido Edital e carimbo CNPJ da empresa. Telefones: (21) 
2751-5393 ou 2651-1472. ROGÉRIO DE OLIVEIRA MUNIZ 
– Pregoeiro. Em 21/11/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

P O R T A R I A Nº 5849/2013-SEMAD

Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a pedido, a contar de 22 de agosto de 2013, 
a funcionária SIMONE SILVA DE LIMA MELO, Técnico de 
Laboratório - Matrícula nº l506, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Saúde, com base no art. 76 paragráfo 1º 
da Lei 258/82, conforme despacho da Douta Procuradoria exarado 
nos autos do Processo nº10964/2013.                                                                                                  

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de novembro de 2013.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

                                Processo: 12893/2012.
                        Recorrente: Fazenda Municipal.
                Recorrida: CONSÓRCIO AGILIZA RIO.

Recurso Ex Oficio. Desconstituição de Crédito Tributário. Nega 
Provimento de Recurso.
                                                                                      ACÓRDÃO
Após, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, em 
que são partes: Recorrente – Fazenda Municipal e Recorrida 
– Consórcio Agiliza Rio, ACORDAM os Conselheiros, por una-
nimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Municipal e conseqüentemente manter a decisão 
de primeira instância, desconstituindo o crédito tributário, nos 
termos do voto do Conselheiro Relator.

São João de Meriti, 19 de Novembro de 2013.

                              Minie Fraga Wanderley
                                         Presidente

                              Windson Pereira Bruno
                                Conselheiro Relator

                              Processo: 12895/2012.
                      Recorrente: Fazenda Municipal.
               Recorrida: CONSÓRCIO AGILIZA RIO.

Recurso Ex Oficio. Desconstituição de Crédito Tributário. Nega 
Provimento de Recurso.
                                                                                      ACÓRDÃO
Após, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, em 
que são partes: Recorrente – Fazenda Municipal e Recorrida 
– Consórcio Agiliza Rio, ACORDAM os Conselheiros, por una-
nimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Municipal e conseqüentemente manter a decisão 
de primeira instância, desconstituindo o crédito tributário, nos 
termos do voto do Conselheiro Relator.

                                Processo: 12896/2012.
                       Recorrente: Fazenda Municipal.
               Recorrida: CONSÓRCIO AGILIZA RIO.

Recurso Ex Oficio. Desconstituição de Crédito Tributário. Nega 
Provimento de Recurso.
                                                                                      ACÓRDÃO
Após, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, em 
que são partes: Recorrente – Fazenda Municipal e Recorrida 
– Consórcio Agiliza Rio, ACORDAM os Conselheiros, por una-
nimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Municipal e conseqüentemente manter a decisão 
de primeira instância, desconstituindo o crédito tributário, nos 
termos do voto do Conselheiro Relator.

São João de Meriti, 19 de Novembro de 2013.

                              Minie Fraga Wanderley
                                        Presidente

                             Windson Pereira Bruno
                               Conselheiro Relator

São João de Meriti, 19 de Novembro de 2013.

                              Minie Fraga Wanderley
                                         Presidente

                              Windson Pereira Bruno
                                 Conselheiro Relator
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lavagem de 6,5% (NBR 10320/88), gola “V”, Acabamento da 
gola e punhos, com ribana 1x1, na cor verde, 100% poliéster, 
bainha da barra c/ aprox.2 cm. Na costura é obrigatório fazer 
uso de máquina overloque 4(quatro) fios para o fechamento das 
camisetas e de linha  100% poliéster. Estampa da logomarca da 
Prefeitura em silk (na parte central do peito, largura da faixa 
aprox, 4cm e diâmetro da circunferência até 8 cm), da logomar-
ca da Secretaria de Educação em silk (nas costas, aprox. 6 cm 
abaixo da gola), Bandeira do Brasil confeccionada em tafetá 
bordada, termo colante, aplicada na camisa, no lado direito 
do peito, e Brazão do Município em 5 cores, confeccionado 
em tafetá bordado, termo colante, aplicado na camisa, no lado 
esquerdo do peito, conforme modelo em anexo. Unid. 
54.395 R$ 16,23 R$ 882.830,85
6.1 Tamanho 6 Unid. 3.821 R$ 16,23 R $ 
62.014,83
6.2 Tamanho 8 Unid. 8.580 R$ 16,23 R $ 
139.253,40
6.3 Tamanho 10 Unid. 10.866 R$ 16,23 R $ 
176.355,18
6.4 Tamanho 12 Unid. 11.150 R$ 16,23 R $ 
180.964,50
6.5 Tamanh0 14 Unid. 9.429 R$ 16,23 R $ 
153.032,67
6.6 Tamanho P Unid. 4.578 R$ 16,23 R $ 
74.300,94
6.7 Tamanho M Unid. 3.014 R$ 16,23 R $ 
48.917,22
6.8 Tamanho G Unid. 2.198 R$ 16,23 R $ 
35.673,54
6.9 Tamanho GG Unid. 759 R$ 16,23 R $ 
12.318,57
7 CAMISETA DE MANGA CURTA TIPO “RAGLÃ” 
raglã, em meia malha (NBR 13460 e NBR 13462), 100% algodão 
(NBR 13538 e NBR 11914), fio 30.1 penteado (NBR 13216/94), 
com gramatura de 160 g/m2 à 170 g/m2, na cor azul royal, que 
atenda as normas, com solidez na cor e na lavagem doméstica a 
frio (alteração e transparência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez 
da cor a fricção úmido e seco (transferência) nota 4 (NBR 8431/84), 
solidez da cor ao ferro de passar (alteração e transferência) nota 4 
(NBR 10188/88), tolerância de + 5% (NBR 10591/88), alteração 
dimensional após lavagem de 6,5% (NBR 10320/88), gola “V”, 
Acabamento da gola e punhos, com ribana 1x1, na cor verde, 
100% poliéster, bainha da barra c/ aprox.2 cm. Na costura 
é obrigatório fazer uso de máquina overloque 4(quatro) fios 
para o fechamento das camisetas e de linha  100% poliéster. 
Estampa da logomarca da Prefeitura em silk (na parte central 
do peito, largura da faixa aprox, 4cm e diâmetro da circunfe-
rência até 8 cm), da logomarca da Secretaria de Educação em 
silk (nas costas, aprox. 6 cm abaixo da gola), Bandeira do Brasil 
confeccionada em tafetá bordada, termo colante, aplicada na 
camisa, no lado direito do peito, e Brazão do Município em 5 
cores, confeccionado em tafetá bordado, termo colante, aplicado 
na camisa, no lado esquerdo do peito, conforme modelo em 
anexo. Unid. 54.395 R$ 16,23 R$ 882.830,85
7.1 Tamanho 6 Unid. 3.821 R$ 16,23 R $ 
62.014,83
7.2 Tamanho 8 Unid. 8.580 R$ 16,23 R $ 
139.253,40
7.3 Tamanho 10 Unid. 10.866 R$ 16,23 R $ 
176.355,18
7.4 Tamanho 12 Unid. 11.150 R$ 16,23 R $ 
180.964,50
7.5 Tamanh0 14 Unid. 9.429 R$ 16,23 R $ 
153.032,67
7.6 Tamanho P Unid. 4.578 R$ 16,23 R $ 
74.300,94
7.7 Tamanho M Unid. 3.014 R$ 16,23 R $ 
48.917,22
7.8 Tamanho G Unid. 2.198 R$ 16,23 R $ 
35.673,54
7.9 Tamanho GG Unid. 759 R$ 16,23 R $ 
12.318,57
ENSINO  FUNDAMENTAL ( 1º SEGMENTO DIURNO)  
  
9 CALÇA COMPRIDA, em helanca 100% poliamida, 
(NBR 13538 e NBR 13462), gramatura mínima de 270 g/m2, 
tolerância + 5% (NBR 10591/88), na cor azul royal, número de 
fios longitudinal: 13,5, transversal: 21,0, espessura: 0,8mm e re-
sistência mínima ao estouro: 13,5 Kgf/cm, fio 175/96 Dtex (NBR 
13216/94),com solidez da cor a lavagem doméstica a frio (alteração 
e transferência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez da cor a fricção 
úmida e seca (transferência) nota 4 (NBR 8432/84), solidez da cor 
ao suor ácido e alcalino (alteração e transferência) nota 4 (NBR 
8431/84), solidez da cor ao ferro de passar (alteração e transferência) 
nota 4 (NBR 10188/88), alteração dimensional após lavagem de + 
5% (NBR 10320/88), linha de costura 100% poliéster; cintura com 
elástico de 4cm (69% poliéster e 31% elastodieno), com costura 
reforçada, com 4 agulhas, cós com acabamento em 4 agulhas, 
barra de 2,2cm com costura em galoneira, 2 agulhas. Lateral de 
pernas (overloque 3 fios p/ fechamento)e entre-pernas, gancho 
traseiro e dianteiro em overloque 4 fios p/ fechamento). Estampa 
da logomarca da Prefeitura em silk, do lado esquerdo. Estampa da 

logomarca da Secretaria de Educação em silk, na perna direita. A 
Calça comprida deverá conter nas laterais vivo, na cor branco, e 
estampa da logomarca da Prefeitura, no lado esquerdo,  conforme 
modelo anexo. Unid. 54.395 R$ 28,46 R$ 1.548.081,70
9.1 Tamanho 6 Unid. 3.821 R$ 28,46 R $ 
108.745,66
9.2 Tamanho 8 Unid. 8.580 R$ 28,46 R $ 
244.186,80
9.3 Tamanho 10 Unid. 10.866 R$ 28,46 R $ 
309.246,36
9.4 Tamanho 12 Unid. 11.150 R$ 28,46 R $ 
317.329,00
9.5 Tamanh0 14 Unid. 9.429 R$ 28,46 R $ 
268.349,34
9.6 Tamanho P Unid. 4.578 R$ 28,46 R $ 
130.289,88
9.7 Tamanho M Unid. 3.014 R$ 28,46 R $ 
85.778,44
9.8 Tamanho G Unid. 2.198 R$ 28,46 R $ 
62.555,08
9.9 Tamanho GG Unid. 759 R$ 28,46 R $ 
21.601,14
VALOR TOTAL R$ 3.609.328,52

SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura de São João de Meriti, Secretária 
de Municipal de Educação Eneila Maria Feitosa Lucas Correa e pela 
Empresa Vila Comercial de Uniformes, Artigos de Bazar e Gêneros 
alimentícios LTDA - EPP, Nilton Gama Tibães.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO
VR.UNIT. VR. TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)  
  
3 BERMUDA, em tactel, microfibra, 100% poliamida, 
na cor verde, linha de costura 100% poliéster; cintura com elástico 
de 4cm (69% poliéster e 31% elastodieno) e cordão, com costura 
reforçada, com 4 agulhas, cós com acabamento em 4 agulhas, barra 
de aprox. 2,2cm com costura em galoneira, 2 agulhas. Lateral de 
pernas (overloque 3 fios p/ fechamento) e entre-pernas, gancho 
traseiro e dianteiro em overloque 4 fios p/ fechamento). Estampa 
da logomarca da Prefeitura em silk, na perna esquerda, aprox. 
1 cm acima da bainha. Estampa da logomarca da Secretaria 
de Educação em silk, na perna direita, aprox. 1 cm acima da 
bainha. A bermuda deverá conter nas laterais vivo, na cor branco, 
conforme modelo em anexo. Unid. 9.398 R$ 23,54 R $ 
221.228,92
3.1 Tamanho 2 Unid. 438 R$ 23,54 R $ 
10.310,52
3.2 Tamanho 4 Unid. 2.706 R$ 23,54 R $ 
63.699,24
3.3 Tamanho 6 Unid. 3.324 R$ 23,54 R $ 
78.246,96
3.4 Tamanho 8 Unid. 2.188 R$ 23,54 R $ 
51.505,52
3.5 Tamanho 10 Unid. 742 R$ 23,54 R $ 
17.466,68
4 SAIA-SHORT, em helanca 100% poliamida, (NBR 
13538 e NBR 13462), gramatura mínima de 270 g/m2, tolerância 
+ 5% (NBR 10591/88), na cor verde, número de fios longitudinal: 
13,5, transversal: 21,0, espessura8mm e: 0, resistência mínima ao 
estouro: 13,5 Kgf/cm, fio 175/96 Dtex (NBR 13216/94),com soli-
dez da cor a lavagem doméstica a frio (alteração e transferência) 
nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez da cor a fricção úmida e seca 
(transferência) nota 4 (NBR 8432/84), solidez da cor ao suor ácido 
e alcalino (alteração e transferência) nota 4 (NBR 8431/84), solidez 
da cor ao ferro de passar (alteração e transferência) nota 4 (NBR 
10188/88), alteração dimensional após lavagem de + 5% (NBR 
10320/88), linha de costura 100% poliéster; cintura com elástico 
de 4cm (69% poliéster e 31% elastodieno), com costura reforçada, 
com 4 agulhas, cós com acabamento em 4 agulhas, barra de 2,2cm 
com costura em galoneira, 2 agulhas. Lateral de pernas (overloque 
3 fios p/ fechamento)e entre-pernas, gancho traseiro e dianteiro em 
overloque 4 fios p/ fechamento). Estampa da logomarca da Pre-
feitura em silk, do lado esquerdo, aprox. 1 cm acima da bainha. 
Estampa da logomarca da Secretaria de Educação em silk, na 
perna direita, aprox. 1 cm acima da bainha. A saia-short deverá 
conter nas laterais vivo, na cor branco, e estampa da logomarca da 
Prefeitura, no lado esquerdo, aprox. 1cm acima da bainha, conforme 
modelo anexo. Unid. 9.030 R$ 23,54 R$ 212.566,20
4.1 Tamanho 2 Unid. 290 R$ 23,54 R $ 
6.826,60
4.2 Tamanho 4 Unid. 2.200 R$ 23,54 R $ 
51.788,00
4.3 Tamanho 6 Unid. 3.800 R$ 23,54 R $ 
89.452,00
4.4 Tamanho 8 Unid. 2.060 R$ 23,54 R $ 
48.492,40
4.5 Tamanho 10 Unid. 680 R$ 23,54 R $ 
16.007,20
8 BERMUDA, em tactel, microfibra, 100% poliamida, 
na cor azul, linha de costura 100% poliéster; cintura com elástico 
de 4cm (69% poliéster e 31% elastodieno) e cordão, com costura 
reforçada, com 4 agulhas, cós com acabamento em 4 agulhas, barra 

de aprox. 2,2cm com costura em galoneira, 2 agulhas. Lateral de 
pernas (overloque 3 fios p/ fechamento) e entre-pernas, gancho 
traseiro e dianteiro em overloque 4 fios p/ fechamento). Estampa 
da logomarca da Prefeitura em silk, na perna esquerda, aprox. 
1 cm acima da bainha. Estampa da logomarca da Secretaria 
de Educação em silk, na perna direita, aprox. 1 cm acima da 
bainha. A bermuda deverá conter nas laterais vivo, na cor verde, 
conforme modelo  em anexo. Unid. 54.395 R $ 
23,82 R$ 1.295.688,90
8.1 Tamanho 6 Unid. 3.821 R$ 23,82 R $ 
91.016,22
8.2 Tamanho 8 Unid. 8.580 R$ 23,82 R $ 
204.375,60
8.3 Tamanho 10 Unid. 10.866 R$ 23,82 R $ 
258.828,12
8.4 Tamanho 12 Unid. 11.150 R$ 23,82 R $ 
265.593,00
8.5 Tamanh0 14 Unid. 9.429 R$ 23,82 R $ 
224.598,78
8.6 Tamanho P Unid. 4.578 R$ 23,82 R $ 
109.047,96
8.7 Tamanho M Unid. 3.014 R$ 23,82 R $ 
71.793,48
8.8 Tamanho G Unid. 2.198 R$ 23,82 R $ 
52.356,36
8.9 Tamanho GG Unid. 759 R$ 23,82 R $ 
18.079,38
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)   
 
11 JALECO PARA USO ESCOLAR, em tecido misto 
(67% poliéster e 33% algodão), na cor branco, gramatura de 120 
g/m2 a 150 g/m2, de manga curta, com dois bolsos proporcionais, 
gola “V”, largura aprox. da gola 2 cm, 5 botões, comprimento na 
altura do quadril, bainhas c/ aprox. 2 cm. Brazão do Município 
em silk screen, 5 cores, aplicado  no lado esquerdo do peito, 
estampa da logomarca da Prefeitura em silk screen (no lado 
esquerdo do peito), da logomarca da Secretaria de Educação 
em silk (nas costas, aprox. 6 cm abaixo da gola) e Bandeira do 
Brasil confeccionada em tafetá bordada, termo colante, aplicada 
na camisa, no lado direito do peito, conforme modelo anexo. 
Unid. 13.720 R$ 35,96 R$ 493.371,20
11.1 Tamanho P Unid. 2.512 R$ 35,96 R $ 
90.331,52
11.2 Tamanho M Unid. 4.092 R$ 35,96 R $ 
147.148,32
11.3 Tamanho G Unid. 3.776 R$ 35,96 R $ 
135.784,96
11.4 Tamanho GG Unid. 2.090 R$ 35,96 R $ 
75.156,40
11.5 Tamanho XG Unid. 1.250 R$ 35,96 R $ 
44.950,00
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)  
  
16 Estojo escolar tradicional com as seguintes especifi-
cações: confeccionado em nylon 600, na cor verde, resistente a 
água, gramatura 300g/m2, revestido em PVC, fechamento em zíper 
espiral de nylon, sintético fino, na cor preto, com cursor também 
na cor preto, medindo aproximadamente 20 cm de comp. x 7 cm 
de altura x 4,5 cm de profundidade. Logomarca da Prefeitura no 
lado esquerdo do estojo e Logomarca da Secretaria de Educação 
no lado direito do estojo, ambas em silk screen. Unid. 9.214 
R$ 3,04 R$ 28.010,56
ENSINO FUNDAMENTAL ( 1º E 2º SEGMENTO DIURNO) 
   
17 Estojo escolar tradicional com as seguintes especifi-
cações: confeccionado em nylon 600, na cor verde, resistente a 
água, gramatura 300g/m2, revestido em PVC, fechamento em zíper 
espiral de nylon, sintético fino, na cor preto, com cursor também na 
cor preto, medindo aproximadamente 20 cm de comp. x 7 cm de 
altura x 4,5 cm de profundidade. Logomarca da Prefeitura no lado 
esquerdo do estojo e Logomarca da Secretaria de Educação no lado 
direito do estojo, ambas em silk screen. Unid. 54.395 R $ 
3,04 R$ 165.360,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)   
 
18 Estojo escolar tradicional com as seguintes especifi-
cações: confeccionado em nylon 600, na cor verde, resistente a 
água, gramatura 300g/m2, revestido em PVC, fechamento em zíper 
espiral de nylon, sintético fino, na cor preto, com cursor também 
na cor preto, medindo aproximadamente 20 cm de comp. x 7 cm 
de altura x 4,5 cm de profundidade. Logomarca da Prefeitura no 
lado esquerdo do estojo e Logomarca da Secretaria de Educação 
no lado direito do estojo, ambas em silk screen. Unid. 3.118 
R$ 3,04 R$ 9.478,72
ENSINO  FUNDAMENTAL ( 1º SEGMENTO E 2º SEGMENTO 
DIURNO)    
19 CASACO, frente, costas, bolsos e mangas em helanca 
100% poliamida, (NBR 13538 e NBR 13462), gramatura mínima 
de 270 g/m2, tolerância + 5% (NBR 10591/88), na cor azul royal, 
número de fios longitudinal: 13,5, transversal: 21,0, espessura: 
0,8mm e resistência mínima ao estouro: 13,5 Kgf/cm, fio 175/96 
Dtex (NBR 13216/94),com solidez da cor a lavagem doméstica a 
frio (alteração e transferência) nota 4/5 (NBR 10597/88), solidez 
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da cor a fricção úmida e seca (transferência) nota 4 (NBR 8432/84), 
solidez da cor ao suor ácido e alcalino (alteração e transferência) 
nota 4 (NBR 8431/84), solidez da cor ao ferro de passar (alteração e 
transferência) nota 4 (NBR 10188/88), alteração dimensional após 
lavagem de + 5% (NBR 10320/88). Mangas contendo duas faixas 
laterais sobrepostas, também em helanca na cor verde, gola dupla 
em helanca na cor verde sendo cada uma de 1,0 cm de largura e 
um espaço de 1,0 cm entre elas, mangas com elástico de 2,5 cm 
de largura, Bolsos embutidos, costurados com uma agulha, a 0,6 
cm de distância da borda, com forro confeccionado com o próprio 
tecido, zíper destacável na mesma cor do tecido, o mais próximo 
possível da cor azul, barra de 2,0 cm de largura, linha de costura 
100% poliéster. Estampa da logomarca da Prefeitura em silk, do 
lado esquerdo esquerdo, aprox. 6 cm abaixo da gola e estampa 
da Logomarca da Secretaria de Educação no lado direito, aprox. 6 
cm abaixo da gola,  conforme modelo anexo. U n i d .  
54.395 R$ 44,85 R$ 2.439.615,75
19.1 Tamanho 6 Unid. 3.821 R$ 44,85 R $ 
171.371,85
19.2 Tamanho 8 Unid. 8.580 R$ 44,85 R $ 
384.813,00
19.3 Tamanho 10 Unid. 10.866 R$ 44,85 R $ 
487.340,10
19.4 Tamanho 12 Unid. 11.150 R$ 44,85 R $ 
500.077,50
19.5 Tamanh0 14 Unid. 9.429 R$ 44,85 R $ 
422.890,65
19.6 Tamanho P Unid. 4.578 R$ 44,85 R $ 
205.323,30
19.7 Tamanho M Unid. 3.014 R$ 44,85 R $ 
135.177,90
19.8 Tamanho G Unid. 2.198 R$ 44,85 R $ 
98.580,30
19.9 Tamanho GG Unid. 759 R$ 44,85 R $ 
34.041,15
 VALOR TOTAL     
R$ 4.865.321,05

SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura de São João de Meriti, Secretária 
de Municipal de Educação Eneila Maria Feitosa Lucas Correa e 
pela Empresa HENRIMEC - Uniformes, Papelaria e Informática 
LTDA - EPP, Osvaldo Henrique Fernandes Júnior.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO
VR.UNIT. VR. TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)  
  
5 PAR DE MEIA ESCOLAR, na cor branco, cano curto, 
lisa, atoalhada, constituída de 63% algodão, 31% poliamida, 4% 
elastano e 2% elastodieno; punho construído com o diâmetro ade-
quado de forma a não apertar as pernas e nem se desfazer com as 
primeiras lavagens; cano com o comprimento adequado ao tamanho 
da meia, garantindo uma boa vestibilidade e conforto; calcanhar 
verdadeiro possibilitando o perfeito encaixe da meia à anatomia dos 
pés; costura com fechamento na parte superior da meia, discreta 
e suave, que não cause desconforto ao pés e bico verdadeiro. No 
alto do cano, aproximadamente 6mm abaixo do remate do punho, 
serão confeccionadas, em silk screen,  no pé direito e esquerdo, 
lados  externos da meia, a logomarca da Prefeitura e no pé direito 
e esquerdo, lados internos a logomarca da Secretaria de Educação, 
conforme modelo anexo. Unid. 18.428 R$ 3,86 R $ 
71.132,08
5.1 Tamanho 22 à 25 Unid. 3.528 R$ 3,86 R $ 
13.618,08
5.2 Tamanho 26 à 29 Unid. 7.876 R$ 3,86 R $ 
30.401,36
5.3 Tamanho 30 à 33 Unid. 5.928 R$ 3,86 R $ 
22.882,08
5.4 Tamanho 34 à 37 Unid. 1.096 R$ 3,86 R $ 
4.230,56
ENSINO  FUNDAMENTAL ( 1º E 2º SEGMENTO DIURNO) 
   
10 PAR DE MEIA ESCOLAR, na cor branco, cano curto, 
lisa, atoalhada, constituída de 63% algodão, 31% poliamida, 4% 
elastano e 2% elastodieno; punho construído com o diâmetro ade-
quado de forma a não apertar as pernas e nem se desfazer com as 
primeiras lavagens; cano com o comprimento adequado ao tamanho 
da meia, garantindo uma boa vestibilidade e conforto; calcanhar 
verdadeiro possibilitando o perfeito encaixe da meia à anatomia dos 
pés; costura com fechamento na parte superior da meia, discreta 
e suave, que não cause desconforto ao pés e bico verdadeiro. No 
alto do cano, aproximadamente 6mm abaixo do remate do punho, 
serão confeccionadas, em silk screen,  no pé direito e esquerdo, 
lados  externos da meia, a logomarca da Prefeitura e no pé direito 
e esquerdo, lados internos a logomarca da Secretaria de Educação, 
conforme modelo anexo. Unid. 108.790 R$ 3,86 R $ 
419.929,40
10.1 Tamanho 26 à 29 Unid. 13.134 R$ 3,86 R $ 
50.697,24
10.2 Tamanho 30 à 33 Unid. 29.092 R$ 3,86 R $ 
112.295,12
10.3 Tamanho 34 à 37 Unid. 41.809 R$ 3,86 R $ 

pela Empresa Melo Novaes Comércio e Serviços LTDA, Nielsei 
Souza de Melo.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO
VR.UNIT. VR. TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)  
  
12 Calçado tipo tênis de cadarço, com a logomarca da 
Prefeitura no pé direito e esquerdo, lado externo e a  logomarca 
da Secretaria de Educação, no pé direito e esquerdo, lado interno, 
constituído de um cabedal e de um solado. Componentes do cabe-
dal, cor azul royal: gáspea, chinelão, colarinho interno, espuma do 
colarinho, contraforte, reforço do contraforte, reforço dos ilhoses, 
lingüeta, pala da lingüeta, puxador do calcanhar, ilhoses reforçados, 
viés branco, quatro listras diagonais, na cor verde de aprox. 0,5 cm, 
confeccionadas em silk screen, no pé direito e esquerdo e nos lados 
externos e internos do calçado, cadarço em poliéster, na cor branco, 
formato chato e com 6mm de espessura e palmilha de montagem.
Componentes do solado de borracha: palmilha de acabamento 
anatômico na cor branco, biqueira, ponteira (13mm), vira lateral 
(contorno da sola vulcanizado simultaneamente com os outros 
componentes de borracha), sola (conformada, vulcanizada em mol-
des e abrasada, confeccionada em borracha crua, extrudada, base 
inferior, na altura da ponteira e do calcanhar, com antiderrapante, 
profundidade das ranhuras de 4,5 à 5,0mm, exceto na região onde 
deverá ter a numeração do calçado) e enchimento da sola, conforme 
modelo em anexo. Unid. 9.214 R$ 30,97 R$ 285.357,58
12.1 Tamanho 19/20 Unid. 120 R$ 30,97 R $ 
3.716,40
12.2 Tamanho 21/22 Unid. 374 R$ 30,97 R $ 
11.582,78
12.3 Tamanho 23/24 Unid. 1.158 R$ 30,97 R $ 
35.863,26
12.4 Tamanho 25/26 Unid. 2.422 R$ 30,97 R $ 
75.009,34
12.5 Tamanho 27/28 Unid. 2.386 R$ 30,97 R $ 
73.894,42
12.6 Tamanho 29/30 Unid. 1.982 R$ 30,97 R $ 
61.382,54
12.7 Tamanho 31/32 Unid. 554 R$ 30,97 R $ 
17.157,38
12.8 Tamanho 33/34 Unid. 218 R$ 30,97 R $ 
6.751,46
ENSINO  FUNDAMENTAL ( 1º E 2º SEGMENTO DIURNO) 
   
13 Calçado tipo tênis de cadarço, com a logomarca da 
Prefeitura no pé direito e esquerdo, lado externo e a  logomarca 
da Secretaria de Educação, no pé direito e esquerdo, lado interno, 
constituído de um cabedal e de um solado. Componentes do cabe-
dal, cor azul royal: gáspea, chinelão, colarinho interno, espuma do 
colarinho, contraforte, reforço do contraforte, reforço dos ilhoses, 
lingüeta, pala da lingüeta, puxador do calcanhar, ilhoses reforçados, 
viés branco, quatro listras diagonais, na cor verde de aprox. 0,5 cm, 
confeccionadas em silk screen, no pé direito e esquerdo e nos lados 
externos e internos do calçado, cadarço em poliéster, na cor branco, 
formato chato e com 6mm de espessura e palmilha de montagem.
Componentes do solado de borracha: palmilha de acabamento 
anatômico na cor branco, biqueira, ponteira (13mm), vira lateral 
(contorno da sola vulcanizado simultaneamente com os outros 
componentes de borracha), sola (conformada, vulcanizada em mol-
des e abrasada, confeccionada em borracha crua, extrudada, base 
inferior, na altura da ponteira e do calcanhar, com antiderrapante, 
profundidade das ranhuras de 4,5 à 5,0mm, exceto na região onde 
deverá ter a numeração do calçado) e enchimento da sola, conforme 
modelo em anexo. Unid. 54.395 R$ 30,97 R$ 1.684.613,15
13.1 Tamanho 25/26 Unid. 1.135 R$ 30,97 R $ 
35.150,95
13.2 Tamanho 27/28 Unid. 2.911 R$ 30,97 R $ 
90.153,67
13.3 Tamanho 29/30 Unid. 5.443 R$ 30,97 R $ 
168.569,71
13.4 Tamanho 31/32 Unid. 7.773 R$ 30,97 R $ 
240.729,81
13.5 Tamanho 33/34 Unid. 10.250 R$ 30,97 R $ 
317.442,50
13.6 Tamanho 35/36 Unid. 12.833 R$ 30,97 R $ 
397.438,01
13.7 Tamanho 37/38 Unid. 8.644 R$ 30,97 R $ 
267.704,68
13.8 Tamanho 39/40 Unid. 3.355 R$ 30,97 R $ 
103.904,35
13.9 Tamanho 41/42 Unid. 1.450 R$ 30,97 R $ 
44.906,50
13.10 Tamanho 42/43 Unid. 601 R$ 30,97 R $ 
18.612,97
 VALOR TOTAL     
R$ 1.969.970,73

SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura de São João de Meriti, Secretária 
de Municipal de Educação Eneila Maria Feitosa Lucas Correa e 
pela Empresa Costa Barcelos Comércio e Serviços LTDA - ME, 
Thaís da Costa Barcelos.

161.382,74
10.4 Tamanho 38 à 42 Unid. 22.207 R$ 3,86 R $ 
85.719,02
10.5 Tamanho 44 em diante Unid. 2.548 R $ 
3,86 R$ 9.835,28
 EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) 
   
14 Mochila em formato oval, confeccionada em lona nylon 
600, resistente a água, nas cores azul royal e verde, com aplicação 
interna de resina PVC. Corpo principal – medindo aprox. 32 cm 
de alt. x 25 cm de larg. x 8 cm de profundidade lateral, sendo que a 
parte superior deve ser ovalada. A face lateral deve ser dividida 
no meio, sendo que a parte inferior na cor azul royal e a parte 
superior na cor verde. As faces frontal e posterior do corpo 
principal serão na cor azul royal. Será aplicado acabamento 
em vivo de pvc, na cor branco, em toda a extensão das costuras 
das faces frontal e posterior. As costuras deverão ser reforçadas. 
A abertura da face lateral da parte superior será de 45 cm e c/ 
fechamento em zíper espiral de nylon, sintético grosso, na cor preta, 
com cursor também em preto. Bolso externo frontal c/ a parte 
superior ovalada, medindo – 21 cm de larg. x 18 cm de alt., com 
fole de 3 cm de profundidade, dividido no meio. A abertura da 
face lateral do bolso externo será de 35 cm e c/ fechamento em 
zíper espiral de nylon, sintético grosso, na cor preta, com cursor 
também em preto. As partes inferior e superior da face lateral do 
bolso externo serão na cor verde. Será aplicado um acabamento 
em vivo de pvc, na cor branco, em toda a extensão da costura 
da face frontal do bolso externo. A costura deverá ser reforçada. 
Alça de mão sobreposta às alças de ombros, em cadarço tran-
çado, 100% polipropileno PP, 3 cm de espessura, na cor preto 
e c/ 22 cm aprox, de compr. Alças de ombros reforçadas na 
parte superior em lona nylon 600, na cor azul royal, medindo o 
reforço de cada alça, aprox. 32 cm de comp. x 4,5 cm de larg. Em 
toda extensão das alças de ombros, deverá ser feito uma costura 
reta central p/a fixação do cadarço. Nas extremidades de cada alça 
de ombros e entre os cadarços fixados na face inferior do corpo 
principal, deverá ser pregada, com o devido arremate/acabamento, 
duas fivelas em plástico resistente, de encaixe, do tipo “macho e 
fêmea”. Logomarca da Prefeitura, em silk screen: na parte superior 
da face frontal medindo aprox. 14 cm de larg. x 6 cm de alt . Bolso 
externo frontal: Logomarca da Prefeitura medindo aprox. 13 cm 
de alt. x 9 cm de comp.,  Brazão do Município em silk screen, 5 
cores,  medindo aprox. 5 cm larg. x 4cm comp.,  no lado esquerdo 
e Logomarca da Secretaria de Educação, medindo aprox. 5 cm larg. 
x 4cm comp., no lado direito, conforme modelo anexo. Unid. 
9.214 R$ 28,66 R$ 264.073,24
ENSINO  FUNDAMENTAL ( 1º E 2º SEGMENTO DIURNO) 
   
15 Mochila em formato oval, confeccionada em lona nylon 
600, resistente a água, nas cores azul royal e verde, com aplicação 
interna de resina PVC. Corpo principal – medindo aprox. 37 cm 
de alt. x 29 cm de larg. x 8,5 cm de profundidade lateral, sendo 
que a parte superior deve ser ovalada. A face lateral deve ser 
dividida no meio, sendo que a parte inferior na cor azul royal e 
a parte superior na cor verde. As faces frontal e posterior do 
corpo principal serão na cor azul royal. Será aplicado acaba-
mento em vivo de pvc, na cor branco, em toda a extensão das 
costuras das faces frontal e posterior. As costuras deverão ser 
reforçadas. A abertura da face lateral da parte superior será 
de 60 cm e c/ fechamento em zíper espiral de nylon, sintético 
grosso, na cor preta, com cursor também em preto. Bolso externo 
frontal c/ a parte superior ovalada, medindo – 23,5 cm de larg. 
x 21 cm de alt., com fole de 3,5 cm de profundidade, dividido no 
meio. A abertura da face lateral do bolso externo será de 39 
cm e c/ fechamento em zíper espiral de nylon, sintético grosso, 
na cor preta, com cursor também em preto. As partes inferior e 
superior da face lateral do bolso externo serão na cor verde. 
Será aplicado um acabamento em vivo de pvc, na cor branco, 
em toda a extensão da costura da face frontal do bolso externo. 
A costura deverá ser reforçada. Alça de mão sobreposta às alças 
de ombros, em cadarço trançado, 100% polipropileno PP, 3 cm 
de espessura, na cor preto e c/ 22 cm aprox, de compr. Alças 
de ombros reforçadas na parte superior em lona nylon 600, 
na cor azul royal, medindo o reforço de cada alça, aprox. 37 cm 
de comp. x 6 cm de larg. Em toda extensão das alças de ombros, 
deverá ser feito uma costura reta central p/a fixação do cadarço. 
Nas extremidades de cada alça de ombros e entre os cadarços fixa-
dos na face inferior do corpo principal, deverá ser pregada, com o 
devido arremate/acabamento, duas fivelas em plástico resistente, 
de encaixe, do tipo “macho e fêmea”. Logomarca da Prefeitura, em 
silk screen: na parte superior da face frontal medindo aprox. 14 cm 
larg. x 6 cm de alt. . Bolso externo frontal: Logomarca da Prefeitura 
medindo aprox. 13 cm alt. x 9 cm comp,  Brazão do Município em 
silk screen, 5 cores,  medindo aprox. 5 cm larg. x 4cm comp.,  no 
lado esquerdo e Logomarca da Secretaria de Educação, medindo 
aprox. 5 cm larg. x 4cm comp., no lado direito, conforme modelo 
anexo. Unid. 54.395 R$ 29,53 R$ 1.606.284,35
 VALOR TOTAL     
R$ 2.361.419,07

SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura de São João de Meriti, Secretária 
de Municipal de Educação Eneila Maria Feitosa Lucas Correa e 


