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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 119/2017.
Contrato: nº. 458/2017 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 036/2017.
Partes: Município de Arapongas e GIULIANO IMÓVEIS
LTDA, CNPJ nº 76.958.669/0001-52, representada por
Ademir Secco, CPF n° 041.222.329-53.
Objeto: locação do imóvel localizado na rua biguatinga,
80, jardim primavera, para as instalações e atividades da
associação dos coletores ambientais de arapongas
(ASCAR), em atendimento a Gerencia de Patrimônio -
GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 17895, datado de 11/07/2018, acordam
as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual da locação do imóvel
localizado à Rua Biguatinga, 80, Jd. Primavera, por 12
(doze) meses, observado o início em 25.07.2018 e
encerramento em 25/07/2019, sendo que para este período
será mantido o valor do aluguel em R$ 1.635,52 (um mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), totalizando ao final da vigência a quantia de
R$ 19.626,24 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis
reais e vinte e quatro centavos). Data e assinaturas.

PORTARIA Nº. 321/18, DE 23 DE JULHO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:- o contido na petição
protocolada sob o nº. 17789, de 10/07/18;

R E S O L V E:
CONCEDER, AUXÍLIO FUNERAL a MARCELO ALVES
CORDEIRO, na condição de filho do servidor
aposentado JOSE APARECIDO ALVES CORDEIRO,
falecido aos 08/07/2018, conforme Certidão de Óbito,
nº. 081695 01 55 2018 4 00044 368 0028340 11,
correspondente ao valor da referência inicial Classe A,
do Grupo Profissional Básico I, de conformidade com o
art. 193 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais).

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 322/18, DE 23 JULHO DE 2018

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de
Administração do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e considerando;
o contido nas petições 18952/18, de 20/07/2018;
o contido na Lei nº. 4.451, de 25/01/2016;
o disposto na Lei nº 3.618, de 29/04/09.

R E S O L V E:
CONCEDER a VANESSA ROSA, matrícula n°. 1197452/
1, ocupante do cargo de Gerente de Saúde Mental, de
provimento em comissão, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA
MATERNIDADE, no período de 06/07/2018 a 02/11/2018,
bem como 60 (sessenta) dias de PRORROGAÇÃO da
referida licença, no período de 03/11/2018 a 01/01/2019.

Arapongas, 23 de julho de 2018.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

HENRIQUE GARCIA FILETTI
Diretor de Recursos Humanos



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 019/2018 � Processo Adm. N º 030/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DO 
RECURSO DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 09267.609000/1140-02, 09267.609000/1140-03, 09267.609000/1140-05, 09267.609000/1150-03 E 

09267.609000/1160-05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 164/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

01 2 UND 
Guichês para 3 lugares. Guichês p/3lugares l:3360mm p:1150mm a:1175mm. bancada de 
atendimento em mdp 15mm, 3 lugares sistema de montagem através de parafuso mini-fix 
dimensões: largura3360mm � profundidade 1150 mm. Altura 1175m.  

Monte Siao 1.900,00 3.800,00 

02 2 UND 
Guichês para 2 lugares guichês p/2 lugares l:2245mm p:1150mm a:1175mm. bancada de 
atendimento em mdp 15mm, 2 lugares sistema de montagem através de parafuso mini-fix 
dimensões: largura2245mm.  - profundidade 1150 mm. Altura 1175m 

Monte Siao 1.300,00 2.600,00 

04 5 UND 

Mesa para 8 cadeiras para reunião. Mesa para 8 cadeiras p/ reunião. Constituída de tampo em 
forma de canoa, retaguarda dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: tampo: 
em peça única (inteiro), confeccionado em mdf (medium density fiberboard), de 25 mm de 
espessura revestido, nas duas faces, com laminado melamínico de baixa pressão (bp), com 
encabeçamento de bordas reto em material polimérico liso de 2,0mm de espessura n a cor do 
laminado, e bordas arredondadas conforme a abnt (raio de 2,5mm nas junções borda com 
superfície de trabalho). Na parte central do tampo, um recorte de 900x110mm, com tampa tipo 
espelho em aço com furo(s) para passagem de fios e cabos, com acabamento em material 
polimérico na cor do espelho. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca milimétrica 
em buchas metálicas em zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes características: 
corpo/coluna em alumínio extrudado ou em aço estampado (espessura mínima 0,9mm, 
chapa#20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso 
desses, com tampa removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e 
solução para fixação das retaguardas. Weloze ou similar compatível; base em aço estampado 
(espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo pedestal welloze ou similar compatível. Com 
sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): retaguarda dupla, constituída de 02 peças 
paralelas afastadas entre si, confeccionadas em mdf (medium density fiberboard) de 18mm de 
espessura revestido, nas duas faces, em laminado melamínico bp no padrão da superfície de 
trabalho, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico (1mm de espessura) na 
cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos 
pedestais, espaçadas entre si, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura 
mínima de 370mm. Calha central (passa-cabo): espelho em aço, tipo peça única ou 
seccionada, medindo, em seu total,900x110mm (compr. X larg.), com 01 furo em cada 
extremidade, para passagem de cabos e fios, com diâmetro aproximado de 55mm e 
acabamento em material polimérico. Suporte para fios: tipo calha fabricada em aço sae 1020 
0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio 
de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60 mm de profundidade e 50 mm de altura na 
aba. Fixado sob o tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da 
mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. 
Padrão do melamínico: similar, conforme conveniência administrativa da contratante. 
Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 
2000x1200x730mm.emadeirado padrão cinza argila da Duratex ou  similar, conforme 
conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura 
eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.  Esta medida poderá variar 5% para 
mais ou menos.

Monte Siao 559,50 2.797,50 

TOTAL GERAL R$ 9.197,50 

Ata de Registro de preços n. 165/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

76 30 UNID 

Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm. Pallet de pvc ou 
plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm. Fácil limpeza e superfície lisa; 
limpeza simples com água corrente; atóxico, imune à proliferação de fungos e bactérias; estética 
apropriada para exposição ao cliente; entradas para palheteira e empilhadeira ótimas manobras; 
totalmente reciclável 100%; durabilidade. Medidas: 1000 x 1200 x 140 mm. Capacidade de peso 
estático: 3.000 kg. capacidade de peso dinâmico: 1.000kg. Peso: 7,5kg. Material: pp. Reciclável 
100%. Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm, fácil 
limpeza e superfície lisa; * limpeza simples com água corrente; * atóxico, imune à proliferação de 
fungos e bactérias; * estética apropriada para exposição ao cliente; * entradas para palheteira e 
empilhadeira ótimas manobras;
*totalmente reciclável 100%; * durabilidade. Medidas: 1000 x 1200 x 140 mm. Capacidade de peso 
estático: 3.000 kg. capacidade de peso dinâmico: 1.000kg peso: 7,5kg. material: PP. reciclável 100%. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Lar plásticos 128,00 3.840,00 
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77 5 UNID 

Poltrona estofada reclinável. Poltrona estofada reclinável. Possuir estrutura tubular 
confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 
40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável em 
qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para o dorso e pés 
independentes. Estofamento em espuma  super macia e não deformável. Assento extra-macio 
com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; 
possuir movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; possibilitar diversos 
posicionamentos, com movimentações suaves e precisas, posicionando conforto e segurança 
ao paciente; deve permitir fácil assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que 
possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem respingo de solda no acabamento; possuir 
pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura eletrostática a pó; dimensões 
aproximadas: dimensões: posição normal: p-0,81 / l-0,81 / a-0,50- posição reclinada: p-1,60. 
Com variação aceitável de mais ou menos 5%.  Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. Poltrona estofada reclinável. possuir estrutura tubular confeccionada 
em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 
mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável em qualquer posição 
acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para o dorso e pés independentes. 
Estofamento em espuma super macia e não deformável. Assento extra-macio com molas "no-
sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; possuir movimentos 
simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; possibilitar diversos posicionamentos, com 
movimentações suave e precisa, posicionando conforto e segurança ao paciente; deve permitir 
fácil assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos 
(cantos vivos) e sem respingo de solda no acabamento; possuir pés com ponteiras de 
borracha; ter acabamento em pintura eletrostática a pó; dimensões aproximadas: dimensões: 
posição normal: p-0,81 / l-0,81 / a-0,50- posição reclinada: p-1,60. Com variação aceitável de 
mais ou menos 5%.  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Matrix 51,80 259,00 

TOTAL GERAL R$ 4.099,00 

Ata de Registro de preços n. 1646/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº11.101.480/0001-01.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

10 6 UND 

Cinto imobilizador com 4 pecas simples, kit com 4 pecas em fita poliéster nas cores 
amarelo,vermelho, verde e preto, no comprimento de 1,40m x 5cm, com fecho em engate 
rápido de plástico. Cinto de segurança extremamente resistente o qual oferece segurança durante o 
transporte de vitimas. Pode ser utilizado em qualquer maca de transporte.

Resgate 25,00 150,00 

11 9 UND 

Esfigmomanometro aneróide para obeso aparelho de pressão convencional com fecho em 
presilha de alta resistência contento, braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla 
camada de resina, impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálica. Itens 
inclusos: pêra de borracha aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, 
com braçadeira adulto grande 14 x 58 cm, mostrador graduado e 01 ano de garantia.  
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Premium 56,90 512,10 

12 4 UND 

Caixa térmica plástica 20 litros com alça, especificações conforme edital caixa térmica 20 
litros: caixa térmica-  em polietileno, capacidade mínima 20 litros, alça rígida articulável, com 
tampa, ambiente de isolamento. Medidas aproximadas : 46 x 31 x 30,5 cm. Garantia mínima 12 
meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 
12 meses. 

Cooler 189,00 756,00 

13 21 UND 

Fluxômetro para ar comprimido, com 139mm, corpo em latão cromado,. Conexões de entrada e 
saída, conforme norma da abnt, visor em policarbonato cristal, flutuador esférico em aço 
inoxidável, pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, escala de fluxômetro 0-15l/min. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses. 

JG Morya 43,00 903,00 

21 20 UND 

Esfigmomanômetro adulto, especificações conforme edital Aparelho de pressão convencional 
com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, tecido 100% 
poliamida com dupla camada de resina , impermeável para melhor higienização e partes 
cromadas metálicas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Itens 
inclusos: pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, 
mostrador graduado e 01 ano de garantia. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Premium 52,50 1.050,00 

22 32 UND 

Estetoscópio adulto, especificações conforme edital. Estetoscópio adulto simples, olivas em 
plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado 
resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y".  Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. 

Advantive 11,50 368,00 

25 5 UND Papagaio em inox com capacidade para 1 litro.  Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

Art Inox 54,50 272,50 

28 23 UND 

Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas,  
conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y".  
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Estetoscópio infantil 
simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas,  conjunto auricular em 
metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y".  Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. 

Advantive 11,95 274,85 

29 15 UND 
Lanterna clinica pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Lanterna clínica 
pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. 

Premium 7,90 118,50 

30 22 UND 

Biombo duplo. Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, 
pés com ponteiras plástica e pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões aprox: 1,25 m largura 
aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura fechado. Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro 

Conkast 169,00 3.718,00 

36 5 UNID 

Colar cervical g - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio 
mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em 
um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem 
como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) 
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a 
palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-
transparência. Tamanho g. Colar cervical g. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

37 5 UND 

Colar cervical m - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio 
mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em 
um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem 
como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) 
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a 
palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-
transparência. Tamanho m. Colar cervical m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

38 5 UND 

Colar cervical p - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio 
mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em 
um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem 
como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) 
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a 
palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-
transparência. Tamanho p. Colar cervical p. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 

Resgate 11,89 59,45 
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isenção de registro.

39 5 UND 

Colar cervical bebê - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio 
mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em 
um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem 
como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) 
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a 
palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-
transparência. Tamanho bebê. Colar cervical bebê apresentar registro na ANVISA ou 
certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

40 20 UNID 
Máscara de oxigênio adulto de alta concentração - com reservatório e tubo de o2. Administra 
oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a insuficiência respiratória e 
apneia obstrutiva. Adulto. Não estéril. 

Micmmed 7,10 142,00 

44 11 UND 

Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico. Descrição conforme edital. Aparelho de 
pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, 
tecido 100% poliamida com dupla camada de resina , impermeável para melhor higienização e 
partes cromadas metálicas . Itens inclusos: pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em 
presilha, braçadeira infantil em nylon, mostrador graduado e 01 ano de garantia.  Apresentar 
registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. 

Premium 49,87 548,57 

55 8 UND Prancha longa prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela apresentar 
registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 326,00 2.608,00 

82 7 UNID 

Termômetro digital a pilha para refrigerador. Termômetro digital a pilha para refrigerador
termômetro auricular, com sensor infravermelho com medição instantânea. Sinal sonoro com 
alarme de febre. Memória das últimas medições. Tempo de medição: menos de 1 segundo. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses. 

Incoterme 62,50 437,50 

89 5 UNID Colar cervical neonato. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Colar cervical neonato apresentar registro na anvisa  ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

90 4 CONJ 

Conjunto de ressuscitador manual kit adulto. Conjunto de ressuscitador manual kit adulto, 
reanimador ventilatório manual tipo adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção 
química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone com 
capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. 
Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável com diafragma 
de silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem 
qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em 
policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do 
paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de 
compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos 
equipamentos. Deve acompanhar bolsa reservatória de 2500 ml para garantir o enriquecimento 
do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o 
fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do 
equipamento por no mínimo 5 anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Farmatex 132,00 528,00 

91 2 CONJ 

Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. 
Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal e pediátrico - kit ressuscitador manual neonatal e 
pediátrico com reanimador pulmonar tipo ambu recém-nascido e pediátrico; com balão auto -
inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, 
acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém - nascido e 
outra pediátrica, válvula - unidirecional com acoplamento externo para máscara - válvula de 
escape (pop - off) - válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com 
conector - acondicionado em maleta transparente 

Farmatex 132,00 264,00 

92 2 
CONJUNTO
S 

Conjunto de ressuscitador manual kit pediátrico. Reanimador ventilatório manual tipo 
pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, 
desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionado em silicone com capacidade para até 500 ml, 
de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional 
confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável com diafragma de silicone, 
autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e 
sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo 
em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do 
paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Deve acompanhar bolsa reservatória de 1000 
ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com uso de oxigênio 
puro.  Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e 
componentes do equipamento por no mínimo 5 anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Farmatex 132,00 264,00 

96 6 UNID 

Estabilizador lateral de cabeça Mobilizador lateral de cabeça, estabilizador ou coxim, usados 
em macas rígidas para imobilização da cabeça do acidentado, composto de fronha(base) que é 
usada na parte superior das macas ou pranchas rígidas, na parte posterior existe 04 fitas de 
poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a largura da prancha. Mobilizador lateral de 
cabeça, estabilizador ou coxim, usados em macas rígidas para imobilização da cabeça do 
acidentado, composto de fronha(base) que é usada na parte superior das macas ou pranchas 
rígidas, na parte posterior existe 04 fitas de poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a 
largura da prancha. 

Resgate 89,50 537,00 

98 5 KITS 

Kit cinto tipo aranha. Kit cinto tipo aranha
cinto aranha para imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas móveis com 
regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Cinto de 
alta segurança e eficiência na imobilização de vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 
lbs,comprimento total 1600 mm 63 in, dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4, largura 
800 mm 31,5 in, peso bruto 0,8 kg 1.7 lbs, peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs. Cinto aranha para 
imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de 
comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Cinto de alta 
segurança e eficiência na imobilização de vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 lbs 
comprimento total 1600 mm 63 in dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4 largura 800 
mm 31,5 in peso bruto 0,8 kg 1.7 lbs peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs 

Resgate 52,90 264,50 

99 20 KITS 

Kit máscara facial Venturi. Kit máscara facial venturi
kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto composto por: 
máscara em material siliconizado transparente com elástico para ajuste facial e orifícios 
superiores, traquéia com conectores coloridos para determinação da fração de oxigênio 
regulável que permita diferentes concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no 
mínimo 2 metros. Kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, 
conjunto composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico para ajuste 
facial e orifícios superiores, traquéia com conectores coloridos para determinação da fração de 
oxigênio regulável que permita diferentes concentrações de gases e prolongamento de oxigênio 
de no mínimo 2 metros. 

Micmmed 9,29 185,80 

100 9 KITS 

Laringoscópio com kit adulto. Laringoscópio com kit adulto. Totalmente em inoxidável; cabo 
de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 
lâminas adulto , fabricadas em aço inoxidável  em peça única, com extremidade distal de 
formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 
03 e 04 e duas retas tamanhos 03 e 04. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com 
material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; 
acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada 
sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02guias para intubação. Apresentar registro 
na anvisa ou certificado de isenção de registro. Totalmente em inoxidável; cabo de metal 
recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas 
adulto , fabricadas em aço inoxidável  em peça única, com extremidade distal de formato 
redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 03 e 04 
e duas retas tamanhos 03 e 04. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material 

MD 454,00 4.086,00 
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antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; 
acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham:01 lâmpada 
sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02guias para intubação. Apresentar registro 
na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

101 6 KITS 

Laringoscópio com kit infantil Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com 
tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas infantil, fabricadas 
em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento 
fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 01 e 02 e duas retas tamanhos 
00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material antioxidante; 
lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionamento em bolsa de 
courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e 
manutenção; 02 guias para intubação; garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Totalmente em inoxidável; cabo de metal 
recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas 
infantil , fabricadas em aço inoxidável  em peça única, com extremidade distal de formato 
redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 01 e 02 
e duas retas tamanhos 00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material 
antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; 
acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada 
sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02 guias para intubação; garantia mínima de 
12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

MD 454,00 2.724,00 

102 3 UNID 

Negatoscópio de 1 corpo. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de 
exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi desenvolvido 
pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx 
por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, 
negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de aço, pintura esmaltada com frente em acrílico 
leitoso, fixação de raio x por roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. 
Bivolt. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de imagem, 
ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi desenvolvido pelo fabricante em 
chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que 
a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura 
em chapa de aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por roletes. 
Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. Garantia mínima 12 meses. 

Conkast 181,50 544,50 

TOTAL GERAL R$ 21.554,07 

Ata de Registro de preços n. 167/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 EQUIPOS COMERCIAL LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 11.674.540/0001-77.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

24 6 UND 

Maca ginecológica estofada courvin. Maca ginecológica para coleta de preventivo, capacidade 
para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura confeccionada em tubo de  aço carbono 
com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; 
estofado confeccionado em espuma de no mínimo 5 cm, densidade d28, revestido em courvin 
na cor preta; leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 
secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de 
lençol (rolo descartável);  base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta 
coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; 
dimensões mínimo 1800 mm x 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; 
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 
meses. 

Artmed 728,00 4.368,00 

32 14 UND 

Oxímetro portátil - mede e mostra valores confiáveis da sp02 e da frequência cardíaca. 
Indicador de pulso botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil 
visualização compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de 
aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "aaa". Dispositivo 
desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade utiliza 2 pilhas aaa inclui cordão para 
o pescoço peso aproximado: 37g (excluindo as pilhas), tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 
35mm, faixa de medição saturação: 35% - 100%, precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de 
2% faixa de medição pulso: 30-250 bpm pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de 3 bpm, 
atualização de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação, com 
alimentação  2 pilhas aaa, parâmetros  spo2 e pulso com barra gráfica, e com indicador de 
carga baixa. Garantia mínima 12 meses. 

Contec 104,00 1.456,00 

52 2 UND 

Carro para transporte de roupa molhada para lavanderia com furo para escoamento Carro para 
transporte de roupa suja em epóxi; estrutura em chapa de aço n°20, com tampa; para-choque 
de borracha em toda a volta; rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Acabamento em 
pintura epóxi. Garantia mínima de 12 meses. Carro para transporte de roupa molhada para 
lavanderia com furo para escoamento. Carro para transporte de roupa suja em epóxi; estrutura 
em chapa de aço n°20, com tampa; para-choque de borracha em toda a volta; rodízios de 5" 
sendo dois fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epóxi. Garantia mínima de 12 
meses. 

Artmed 923,00 1.846,00 

58 17 UND 

Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios c/prateleira, 
com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras 
de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa 
auxiliar inox 40x40x80 com rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço 
inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 
com rodas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.Garantia mínima
de 12 meses. 

Artmed 204,75 3.480,75 

59 15 UND 

Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, 
com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras 
de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas. Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa 
auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 
20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem 
rodas. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 
de 12 meses. 

Artmed 191,00 2.865,00 
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69 12 UNI 

Cama fowler com grades com cabeceiras e peneiras moveis com colchão. Cama hospitalar fowler com colchão i) 
características gerais: possuir duas manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira 
removíveis em polietileno de alta densidade. Grades de proteção lateral articuláveis em polietileno de alta 
densidade, com mecanismo de destravamento pneumático e movimentação no sentido lateral da cama, injetados 
em liga de magnésio e abs, permitindo o recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos nos 
quatro cantos da cama para a proteção de parede. Leito em chapa de aço perfurada. Rodízios duplos de três 
polegadas, sendo dois com freios na diagonal. Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de 
fosfatização. Medidas aproximadas: c-230 x l-1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90.  Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Cama hospitalar fawler com colchão i) características gerais: possuir duas 
manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno de alta densidade. 
Grades de proteção lateral articuláveis em polietileno de alta densidade, com mecanismo de destravamento 
pneumático e movimentação no sentido lateral da cama, injetados em liga de magnésio e abs, permitindo o 
recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos nos quatro cantos da cama para a proteção de 
parede. Leito em chapa de aço perfurada. Rodízios duplos de três polegadas, sendo dois com freios na diagonal. 
Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Medidas aproximadas: c-230 x l-
1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90.  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Artmed 2.882,00 34.584,00 

TOTAL GERAL R$ 48.599,75 

Ata de Registro de preços n. 168/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

08 7 UND 

Mesa de mayo. Mesa de mayo em aço inox. Dimensões mínimas: 0,70x 0,50x 0,85cm. 
Estrutura em tubo redondo de inox 1" x 1,25 com anel e fixação. Suporte para bandeja em 
inox. Pes com rodízios de altura máxima 1.20m. Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Levita 310,00 2.170,00 

27 12 UND 

Suporte de hamper inox. Suporte para saco hamper - confeccionado em estrutura tubular de 
aço inoxidável 304, com pintura epóxi, diâmetro de 5/8", acabamento polido e dotado de 3 
rodízios giratórios, com aproximadamente 510mm de diâmetro e alt de 870mm. Capacidade 
aprox.: 100 lts; apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia
minima de 12 meses. 

Levita 159,00 1.908,00 

48 5 UND 

Cadeira para coleta. Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte 
poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível, estofada, 
características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento assento,encosto,pés e 
braços estofados, dimensões normal 1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito 
tubo quadrado 25x25mm,base tb redondos 32mm. Cadeira para coleta: poltrona reclinável, 
material pintura esmalte poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha 
apoio removível, estofada, características adicionais aciona por cilindro pneumático, 
acabamento assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 1x0,70,0,46m;reclinada 
1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo quadrado 25x25mm,base tb redondos 32mm. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Levita 966,00 4.830,00 

66 10 UNID 

Carros de curativos (especificações detalhada conforme edital). Confeccionado em aço 
inoxidável; tampo, prateleira, balde e bacia em inox; pés com rodízio emborrachado; com 
varandas(proteção laterais) do tampo e prateleira em inox; dimensões: 0,45 x 0,75 x 0,80m. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 
meses. 

Levita 561,00 5.610,00 

78 27 UNID 

Poltrona estofada reclinável com braçadeira bilateral. Poltrona estofada reclinável com 
braçadeira bilateral. Poltrona reclinável totalmente reclinável para coleta de material. Estofado 
em espuma, revestido em courvin. Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios, 
hospitais, e banco de sangue. Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com 
extensão concomitente à inclinação do encosto. Totalmente regulável, permitindo várias 
posições. Braçadeiras removíveis, com altura regulável. Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 m.
Poltrona reclinável totalmente reclinável para coleta de material estofado em espuma, 
revestido em courvin. Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e 
banco de sangue. Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com extensão 
concomitente à inclinação do encosto. Totalmente regulável, permitindo várias posições. 
Braçadeiras removíveis, com altura regulável. Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 m. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.

Levita 739,00 19.953,00 

120 9 UNID 

Maca com grades removíveis e rodas com travas. Maca hospitalar para transporte totalmente 
em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a parte superior sejam fixos, 
com suporte para soro removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema 
escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 6", com travas 
em pelo menos duas rodas, com pára-choque de proteção em borracha nas laterais, na 
cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de 
altura. Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 de densidade e 
aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. Apresentar 
laudo técnico de densidade conforme nbr's 8537, 8517, 8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 
9178 e 13579. Maca com grades removíveis e rodas com travas. Maca hospitalar para 
transporte totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a 
parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de proteção 
removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, 
rodízios de 6", com travas em pelo menos duas rodas, com pára-choque de proteção em 
borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 
0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 
de densidade e aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do 
comprimento. Apresentar laudo técnico de densidade conforme nbr's 8537, 8517, 8619, 8515, 
8516, 9176, 8910, 8797, 9178 e 13579. 

Levita 1.525,00 13.725,00 

TOTAL GERAL R$ 48.196,00 

Ata de Registro de preços n. 169/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES � EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-14.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 
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17 1 UND 

Berço hospitalar com grades móveis e colchão, especificações conforme edital. Berço 
hospitalar com grades móveis e colchão: berço hospitalar com grade e colchão. Berço 
hospitalar com grade cabeceira e peseira em fórmica com cinta de aço inox e colchão. Grades 
laterais de abaixar em ambos os lados com corrediça cromada. Estrutura tubular com estrado 
articulado. Possibilita os movimentos fawler e trendelemburg comandados por duas manivelas 
escamoteáveis. Elevação de pernas através de cremalheira e rodízios giratórios de 3". 
Dimensões: comprimento externo: 1, 58 m; comprimento interno: 1, 50 m; largura externa: 0, 
73cm; largura interna: 0,65cm; altura até a cabeceira: 1,15m; altura do chão ao estrado: 
0,65cm; capacidade máxima: 90kg. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia minima de 12 meses. 

Chs128 1.599,00 1.599,00 

26 20 UND 

Braçadeira para injeção. Braçadeira para injeção: braçadeira para injeção braçadeira para 
injeção com altura regulável, mínimo de 0,85 m e máximo de 1,25 m, base de ferro fundido, 
coluna inferior em tubo redondo de 1¨de diâmetro x 1,25 mm de espessura de parede, pintura 
em esmalte com tratamento antiferruginoso, haste em tubo cromado de ¾¨ de diâmetro 1,25 
mm de espessura de parede, concha cromada com movimento regulável, base de ferro fundido. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 
meses. 

Chs218 83,00 1.660,00 

42 73 UND 
Escada dois degraus. Com piso com borracha antiderrapante confeccionados em chapa de aço 
com pintura epóxi a pó com tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em pvc. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Chs159-a 63,00 4.599,00 

45 36 UND 

Mesa para exame clinico adulto. Descrição conforme edital 
Mesa para exame clínico. Estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 x 1,2mm - leito estofado 
revestido em courvim na cor preta, com cabeceira regulável através de cremalheira - pés com 
ponteiras. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Cor preta. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Chs193 346,00 12.456,00 

51 7 UND 

Carro para transporte de roupa limpa. Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em 
chapa de aço inox nº20 304-18. Possui três prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua 
volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses. Carro 
para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inox nº20 304-18. Possui três 
prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e 
dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

Chs150 1.785,00 12.495,00 

70 5 UNID 

Carro de urgência. Carro de urgência. Características gerais: fabricada em aço carbono com 
tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro 
rodízios 4", sendo dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos 
na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo para 
manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões aproximadas: altura: 
1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso aproximado: 40 quilos. Acompanhar: 
suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho d  e válvula reguladora; suporte 
giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para 
soro com altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 2p + 
t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os certificados de: boas 
práticas de fabricação e autorização de funcionamento, ambos expedidos pela anvisa. O 
produto ofertado deverá em conformidade com o manual da anvisa. Características gerais: 
fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, 
com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo dois com freios; quatro gavetas com chaves e 
divisórias para medicamentos na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e 
descartáveis; tampo para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso aproximado: 40 
quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho d  e válvula 
reguladora; suporte giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem 
cardíaca; suporte para soro com altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo 
aproximado de 2,5 mt tipo 2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá 
ter os certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, ambos 
expedidos pela anvisa. Garantia minima de 12 meses.

Chs138 1.838,00 9.190,00 

TOTAL GERAL R$ 41.999,00 

Ata de Registro de preços n. 170/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

05 35 UND 

Armário vitrine. Armário vitrine. Estrutura metálica, com fundo e teto em chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática à pó, com resina epóxi poliéster 
e polimerizada em estufa. Portas e laterais em vidro de 3,0 mm e quatro prateleiras em vidro de 
4,0 mm de espessura. Fechaduras com chave. Dimensões: 0,63 x 0,42 x 1,68 m. Cor branca. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Esta medida poderá variar 
5% para mais ou menos. 

Ouro verde 841,05 29.436,75 

23 26 UND 

Termometro clinico, especificações conforme edital. Características mínimas: para uso clínico 
axilar; visor amplo para facilitar a leitura; escala entre no mínimo 35°c a 44°c; precisão de 0,1º
c; sinalização acústica automática; armazenagem do ultimo valor medido; desligamento 
automático; construído em material resistente; embalagem protetora individual; rotulagem de 
acordo com a legislação vigente com dados de identificação. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. 

G tech 10,90 283,40 

50 6 UND 

Carro para transporte de material de limpeza. Carro para transporte de material de limpeza, 
funcional; confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com
capacidade mínima de 90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com 
rodízios. Garantia mínima de 12 meses. Carro para transporte de material de limpeza, 
funcional; confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com 
capacidade mínima de 90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com 
rodízios. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção 
de registro. 

Bralimpa 418,00 2.508,00 

57 3 UND 

Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Maca para obesos com grades 
removíveis e rodas com travas. Carro maca para obeso com estrutura em tubo de aço com 
tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó, movimento 
cabeceira. Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. Leito 

Ouro verde 1.175,90 3.527,70 
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em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de proteção em pvc. Rodas 
aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em diagonal. 
Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, capacidade de 250 a 300 
kg. Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Carro maca para obeso com 
estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em 
epóxi pó, movimento cabeceira. Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de 
acionamento rápido. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de 
proteção em pvc. Rodas aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, 
com freios em diagonal. Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, 
capacidade de 250 a 300 kg. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Garantia minima de 12 meses. 

60 17 UND 

Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 
prateleira. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 0,80m altura. Mesa de cabeceira.  Estrutura 
tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. Pés protegidos por ponteiras plásticas. 
Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 
0,80m altura. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
minima de 12 meses. 

Ouro verde 232,45 3.951,65 

63 30 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical (01 cuba rim, 01 cuba redonda, 01 
pinça cheron 24 cm) Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical (01 cuba rim, 
cuba rim 26x12x6cm confeccionado em aço inox primeira qualidade com registro no ministério 
da saúde., 01 cuba redonda, cuba redonda 8x5 cm confeccionado em aço inox, primeira 
qualidade com registro no ministério da saúde, 01 pinça cheron, pinças cheron 24 cm, 
confeccionada em aço inoxidável) 

Abc 96,00 2.880,00 

64 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para curativo. (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça anatômica, 
01 pinça dente-de-rato todas 14 cm). Caixa de instrumental cirúrgico para curativo. caixa de 
instrumental cirúrgico para curativo (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça anatômica, 01 pinça 
dente-de-rato todas 14 cm) 

Abc 42,20 1.688,00 

83 5 UNID 

Refletor parabólico de luz fria (foco). Refletor parabólico de luz fria (foco). Refletor 
parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8" x 
0,9mm pintados, haste em tubos ¾". Parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. 
Alimentação 110/220v para lâmpada comum. Não acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m 
e altura máxima: 1,60m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     
Garantia mínima de 12 meses. Refletor parabólico de luz fria (foco) refletor parabólico, base 
em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8" x 0,9mm pintados, haste 
em tubos ¾". Parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. Alimentação 110/220v para 
lâmpada comum. Não acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m e altura máxima: 1,60m. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     Garantia mínima de 12 
meses. 

Medpej 563,90 2.819,50 

TOTAL GERAL R$ 47.095,00 

Ata de Registro de preços n. 171/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.971.041/0001-03.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

18 1 UND 

Carro para transporte de cadáver. Carro para transporte de cadáver: leito confeccionado em 
chapa de aço inox, possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de 
aço-carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). 
Cobertura removível confeccionada em alumínio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 
x 80 m comp x larg x altura. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.

Lider Balanças 2.200,00 2.200,00 

34 19 UND 

Balança antropométrica adulto. Balança eletrônica para uso adulto com estadiômetro. 
Capacidade em até 150 kg. Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma aproximadamente 40 por 40 
cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2 m com graduação de 0,5 
cm e cabeçote em plástico abs injetável. Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Base com 
tapete emborrachado antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de borracha sintética fixos com 
altura regulável. Garantia mínima de 12 meses.  Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. Balança antropométrica adulto balança eletrônica para uso adulto com 
estadiômetro. Capacidade em até 150 kg. Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma 
aproximadamente 40 por 40 cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2 
m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico abs injetável. Estrutura em chapa de aço 
carbono 1020. Base com tapete emborrachado antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de 
borracha sintética fixos com altura regulável.apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses 

Lider Balanças 900,00 17.100,00 

49 6 UND 

Carro de transporte de material. Carro de transporte de material construído em chapa de aço 
com pintura, com duas portas laterais e prateleira interna, rodas de 3", e para-choque de 
borracha. Dimensões aproximadas de: 1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia mínima de 12 meses.
Construído em chapa de aço com pintura, com duas portas laterais e prateleira interna, rodas 
de 3", e para-choque de borracha. Dimensões aproximadas de: 1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia 
mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Garantia minima de 12 meses. 

Lider Balanças 980,00 5.880,00 

TOTAL GERAL R$ 25.180,00 

Ata de Registro de preços n. 172/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 MORIMED COMERCIAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

33 1 UND 

Serra elétrica para cortar gesso - motor de escovas,potência: 180 w, rotação do motor: 18000 
rpm,câmbio em aço especial com lubrificação permanente, lâminas de corte em aço com 
tratamento superficial medidas aproximadas: peso: 1,4 kg, comprimento: 280 mm, largura: 64 
mm, voltagem: 220v acompanha: 01 serra elétrica, 01 lâmina de 2", 01 lâmina de 2½", 01 
chave combinada 12,7m/m ou ½" para a troca da lâmina, 01 folheto com manual de 
instruções.  
Garantia mínima 12 meses. 

Protecni 1.150,00 1.150,00 

35 75 UNID 

Suporte para soro com rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura regulável. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Suporte para soro com 
rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura regulável. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. 

Metal Solution 101,50 7.612,50 
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43 12 UND 

Otoscópio. Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, cabeçote 
para espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor 
sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal 
cromado, reutilizável e em diferentes calibres, embalado em estojo reforçado. Garantia 
mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro 
Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, cabeçote para 
espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor 
sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal 
cromado, reutilizável e em diferentes calibres, embalado em estojo reforçado. Garantia 
mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Riester 230,00 2.760,00 

56 21 UND 

Régua tripla de gases. Régua de gases de parede. Características técnicas mínimas: deve ser 
construído em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem;  deve possuir pintura eletrostática; 
os pontos de gases devem ser fabricados em metais não ferrosos;  a régua deve conter: 01 
(um) ponto de oxigênio; 01 (um) ponto de ar comprimido; apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia mínima 12 meses. 

Protec 529,00 11.109,00 

84 22 UNID 

Balança antropométrica pediátrica. Balança antropométrica pediátrica cobertura em abs. 
Capacidade em máxima: 15kg; divisões de 5g. Concha anatômica em polipropileno com 
aproximadamente 500 x 300 mm injetada com tratamento anti germes. Pés reguláveis. Função 
tara, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 110/220v. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses. 

Balmak 499,00 10.978,00 

88 2 UNID 
Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula. Cilindro de oxigênio portátil pequeno com 
válvula, 02 fluxômetros e 02 umidificadores. Cilindro de oxigênio portátil pequeno com 
válvula, 02 fluxômetros e 02 umidificadores 

Gaswide 1.005,00 2.010,00 

93 20 CONJU 

Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, 
umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, venturi.
Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, 
umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, venturi.
nebulizador - conjunto de equipamentos utilizado para nebulização continua em 
o2. Com um macronebulizador; frasco em plástico; uma traquéia corrugada, 
tamanho no mínimo de 110cm, uso adulto e pediátrico; alimentação elétrica: 
110/220 v - 60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 

Dorja 1.279,00 25.580,00 

TOTAL GERAL R$ 61.199,50 

Ata de Registro de preços n. 173/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.776.642/0001-02. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

54 10 UND 

Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, 
infantil e neonatal. Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e 
princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas 
mínimas: sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg 
e para 15 e 40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: pletismográfica e 
tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : 
range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); frequência cardíaca: 
range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do 
sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com variação 
da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador 
para todos os parâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia 
mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos 
(por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme 
especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de atendimento a 
norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde. Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e 
neonatal. Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e princípio de 
funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: sensores 
reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); 
e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: pletismográfica e tendências; 
parâmetros: spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 
%, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 
bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça 
lateral para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com variação da 
saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador 
para todos os parâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia 
mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos 
(por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme 
especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de atendimento a 
norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde.  

General 
Meditech 

1.395,00 13.950,00 

118 6 UNID 

Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor 
para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, 
respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados.  O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida.  
Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas.  O 
equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir alça para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, 
bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à 
bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao 
equipamento. Software de interface na língua portuguesa.  Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção 
contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro 
na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o 
monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 derivações;  faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 
cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos).
2.respiração - método bioimpedância (ou impedância) torácica;  faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 
a 155 rpm;  com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em 
pacientes adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e 
mínimos) programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea:  deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com 
faixa de medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão não invasiva - método 
oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com 
faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e 
sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);  intervalo de medidas: pelo 
menos de 5 minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira uso 
pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex 
em material fácil de lavar  e em velcro). 5.  Oximetria - visualização da curva pletismográfica; indicação numérica 
dos valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição 
de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips).  Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: cada monitor 
deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá 
também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do 
fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis". 

General 
Meditech 

6.999,00 41.994,00 
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Exigências:  1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de 
fabricação;  deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da 
instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 
horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no mistério da saúde: 
certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a proposta certificados 
definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações. Monitor 
cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 
Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados. O 
produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida. Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências 
gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas.  O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir alça 
para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis 
pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede 
elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou 
acoplada com carregamento interno ao equipamento. Software de interface na língua portuguesa.  Manual do 
usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. 
Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 
60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 derivações;  faixa de 
frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso 
exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos). 2.respiração-  método bioimpedância (ou impedância) torácica;  
faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm;  com visualização da onda de respiração, indicação 
da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/ pediátricos/ neonatais.  Alarmes visuais e sonoros 
para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea:  deve 
possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com faixa de medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor 
cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);
4. Pressão não invasiva -  método oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão 
sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis 
pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e 
mínimos);  intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso 
adulto, 1 unidade de mangueira uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os 
manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar  e em velcro). 5. Oximetria - visualização da curva 
pletismográfica; indicação numérica dos valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma 
das seguintes tecnologias de medição de oximetria: máximo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips).  
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo 
operador; acessórios: cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto 
e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os 
sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores 
"similares" ou "compatíveis". Exigências: 1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o 
equipamento contra defeitos de fabricação;  deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional 
conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória 
do registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no estado do paraná com tempo de 
atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no 
mistério da saúde: certificações abnt nbra- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a 
proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou 
declarações. 

119 3 UNID 

Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor 
para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, 
respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados.  O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida.  
Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas.  O 
equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir alça para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, 
bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à 
bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao 
equipamento. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção 
contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro 
na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o 
monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 derivações;  faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 
cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos).
2.respiração - método bioimpedância (ou impedância) torácica; faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 
155 rpm; com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 
adultos/ pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) 
programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea:  deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com faixa de 
medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 
programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão não invasiva - método oscilométrico com 
capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre 
pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);  intervalo de medidas: pelo menos de 5 
minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira uso pediátrico, 1 
unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex em material 
fácil de lavar  e em velcro). 5.  Oximetria - visualização da curva pletismográfica;  indicação numérica dos valores 
de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de 
oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips).  Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: cada monitor 
deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá 
também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do 
fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis". 
Exigências:  1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de 
fabricação;  deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da 
instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 
horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no mistério da saúde: 
certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a proposta certificados 
definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações.

General 
Meditech 

6.999,00 20.997,00 

TOTAL GERAL R$ 76.941,00 

Ata de Registro de preços n. 174/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

03 25 UND 

Mesa escritório em l tampo l. Mesa de escritório em l. Tampo em "l" com formato ergonômico e cantos 
arredondados, confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura com acabamento 
nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), totalizando no mínimo 1180 x 1180mm de 
comprimento e 320mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais com perfil de pvc tipo "t" 
ou similar. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a 
tonalidade de cor do laminado melamínico.  Painel frontal com medida de no mínimo 1240x340mm, 
confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces 
em laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc 
com espessura de 0,5mm ou similar, fixada pelo sistema hot-melt. Toda a borda recebe perfeito 
acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.  Estrutura de 
sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma resistência, constituída por 01 tubo 
horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular com a medida de no mínimo 20x30mm 
chapa 20 (0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada 
ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda mig (metal inerte 
gás), formando calha para passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em 
formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato ¾ x 1/8 dobrado em "u" e soldado a base, ponteira 
20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base inferior. 
Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica 
possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor 
alumínio (epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e feito de 
metalização. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa 
a 220°c, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores 
do licitante vencedor. Medidas aproximadas (em milímetros): largura - 1180 x 1180/ profundidade -
620 / altura - 750. Obs.: esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Primax  328,00 8.200,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2199     PÁG:10QUARTA-FEIRA 25/07/2018



74 55 UNID 

Lixeira para detritos com pedal 60 l. Lixeira p/ detritos com pedal 60L cesto plástico com 
tampa e pedal plástico
cor: branco. Capacidade: 60 litros. Medidas: 69cm altura x 44cm largura x 40cm 
profundidade. Material: plástico polipropileno. Lixeira p/ detritos com pedal 60L cesto 
plástico com tampa e pedal plástico. cor: branco. Capacidade: 60 litros. Medidas: 69 cm altura 
x 44cm largura x 40cm profundidade. Material: plástico polipropileno. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Arqplast 158,00 8.690,00 

TOTAL GERAL R$ 16.890,00 

Ata de Registro de preços n. 175/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

07 8 UND 

Bomba de infusão. Bomba de infusão para seringa equipamento médico destinado a 
infusão controlada de líquidos administrados ao paciente por meio de ação simples de uma ou 
mais seringas. Características gerais: sistema totalmente microprocessado ou 
microcontrolado. Cálculo automático de taxa de infusão por volume da droga e tempo de 
infusão. Taxa de infusão variável de acordo com o tamanho da seringa em uso, sendo 0,1 ¿ 
150 ml/h no mínimo. Referência seringa de 10ml. Precisão mínima da taxa de fluxo: + 3%. 
Função kvo. Ajuste da pressão de oclusão. Painel frontal em policarbonato (ou similar) contra 
penetração de líquidos com teclas do tipo membrana de toque suave para ajustes dos 
parâmetros e alarmes. Sistema de alarmes áudio visuais. Seringas compatíveis com tamanhos
de 10, 20, 30, 50/60, ml. Bateria recarregável para pelo menos 4 (quatro) horas de uso 
contínuo. Características elétricas: tensão de alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt 
automático de tensão (carregador). Freqüência de alimentação: 60 hz (carregador). Tipo de 
cabo de rede: deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002. Acessórios: fornecimento de todos 
os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.

Samtronic 4.550,00 36.400,00 

Ata de Registro de preços n. 176/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
� EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83.

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$
06 5 UND Afastador farabeuf, confeccionado em aço inoxidável, dimensões 14 x 13 cm ABC 10,50 52,50 

09 5 UND 
Cabo de bisturi 4. Cabo de bisturi n 4. Para lâminas nº 18 a 36; material: produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi-420;tamanho: 13,5 cm. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

ABC 7,25 36,25 

19 16 UND 

Cadeira de rodas, especificações conforme edital. Cadeira de rodas dobráveis: cadeira de 
rodas construída em liga de alumínio aeronáutico características e dimensões mínimas: -
rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; - eixos reforçados 
de aço; - pintura epóxi; - estofamento em nylon acolchoado, com tensionamento de assento, 
fixado sem parafusos; - estrutura dobrável em x com barras hexagonais para maior resistência 
e estabilidade com sistema de fechamento com articuladores; - almofada de 05cm de 
espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; - rodas traseiras de 24 
infláveis e raiadas; - rodas dianteiras de 06 maciças, com garfo de alumínio; - aros de impulso 
em alumínio com pitura epóxi; - sistema de desmontagem rápida 'quick release? Nas rodas 
traseiras; - freios bilaterais; - protetores laterais de roupa incorporados aos apoios de braços; -
apoios de braços escamoteáveis; - apoio de pés fixo com ajuste de altura; - capacidade de 
peso até 12kg; - mancal que permite regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e 
anteriorização e posteriorização das rodas traseiras, em até 06 posições; - cáster das rodas 
dianteiras com ajuste de ângulo para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso 
(ajuste necessário sempre que houver alteração no mancal das rodas traseiras). Apresentar 
registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

CDS 1.155,00 18.480,00 

20 5 UND 

Caixa básica de instrumental cirúrgico, especificações conforme edital. Caixa básica de 
instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm. caixa básica de instrumental cirúrgico: 
1 caixa de inox 26x12x06 cm, contendo: 1 cabo de bisturi nº 4, 10 lâmina de bisturi para cabo 
nº04, 1 par de afastador farabeuf, 1 pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 1 pinça
anatômica com serrilha 16 cm, 4 pinça backaus 13 cm, 2 pinça allis 15 cm, 1 pinça para 
antissepsia foester, 2 pinça halsted mosquito reta 12 cm, 2 pinça halsted mosquito curva 12 
cm, 2 pinça kelly reta 16 cm, 2 pinça kelly curva 16 cm, 1 pinça rochester reta 18 cm, 1 pinça 
rochester curva 18 cm, 2 pinça kocher reta 16 cm, 2 pinça kocher curva 16 cm, 1 tesoura 
cirúrgica romba/romba/reta 15 cm, 1 tesoura cirúrgica fina/fina/reta 15 cm, 1 tesoura cirúrgica
romba/fina/curva 15 cm,  - 1 tesoura spencer para retirada pontos 9 cm reta. Fabricada em aço 
inox. - 1  porta agulha mayo hegar 16cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, 
embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência. Fabricação nacional com registro no ministério da saúde. 

ABC 685,00 3.425,00 

65 5 UNID 

Foco portátil, especificações conforme edital. Foco portátil luz fria. Foco clínico com luz fria 
halógena, movimentos de articulação do braço, com afastamento de 1,90m e aproximação de 
1,35 m da cúpula em relação a superfície e movimentação de 170º para a direita e esquerda 
em relação a posição normal. Movimento da articulação de rotação, horário e anti-horário de 
180º em relação a posição normal. Articulação da cúpula com movimento de inclinação de 
45º e 95º em relação a posição normal. Parafuso de ajuste da cúpula, para manter a posição 
desejada em caso de desgaste das peças. Classe de enquadramento (anvisa): baixo risco. 
Proteção contra choque elétrico: classe i. Proteção contra penetração nociva de água. 
Intensidade média de iluminação: 20000 lux a 30000, 60 cm de distancia. Lâmpada halógena 
20v. Diâmetro do campo de iluminação: 100 mm filtro térmico. Bateria recarregável 12v 7ah. 
Devem acompanhar 03 lâmpadas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia minima de 12 meses. 

MEDPEJ 5.110,00 25.550,00 

67 7 UNID 

Cadeira de rodas para obeso. Cadeiras de rodas dobráveis para obesos. Cadeira de rodas para 
cadeirantes obesos até 250kg estrutura em aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa 
acima de 180°c; dobrável em x duplo; barra extra de sustentação; encosto estofado em 
poliéster; assento com almofada de 05cm em poliéster removível; apoio de braços em 
poliuretano, removível, com protetor de roupas; apoio dos pés em pedal plástico, regulável 
em altura; faixa de apoio para pernas; rodas traseiras de 24? Com eixos reforçados, com 
rolamentos e pneus infláveis; rodas dianteiras de 06? Com pneus maciços e rolamentos no 
eixo vertical e horizontal; freios bilaterais. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

JAGUARIBE 2.970,00 20.790,00 

85 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental cirúrgico para 
retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha ou pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer ou 
tesoura íris 12 cm). Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental 
cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha ou pinça anatômica 14 cm, tesoura 
spencer ou tesoura íris 12 cm)

ABC 33,00 1.320,00 

86 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para sutura. Caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 
pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 
01 pinça anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda). Caixa de 
instrumental cirúrgico para sutura. caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly 
reta 16 cm, 01 kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 pinça 
anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda) 

PROTEC 122,90 4.916,00 

94 6 UNID 

Detector de batimentos cardíacos fetais. Detector de batimentos cardíacos fetais detector de 
batimentos cardíacos fetais. Possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O 
equipamento deve possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de 
medida do bcf de 50 a 200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na rede 
elétrica de 127/220 vac + ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir controles/comandos tipo 

MEDPEJ 610,00 3.660,00 
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tecla. Deve acompanhar transdutores de bcf e multifocal. Apresentar registro na ANVISA ou 
certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12meses. Detector de batimentos 
cardíacos fetais. Possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O equipamento deve 
possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de medida do bcf de 50 a 
200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na rede elétrica de 127/220 vac 
+ ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir controles/comandos tipo tecla. Deve 
acompanhar transdutores de bcf e multifocal. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro.     Garantia mínima de 12meses. 

104 129 UNID 
Pinça anatômica c/ serrilha 16cm. produto confeccionado aço inoxidável aisi 420.
Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; 

ABC 9,20 1.186,80 

105 89 UNID 
Pinça anatômica dente de rato 16cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420. 
Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; 

ABC 10,40 925,60 

106 24 UNID 
Pinça backaus 13cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420. Embalagem: plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; ABC 20,10 482,40 

108 14 UNID 
Pinça halsted mosquito curva 12cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420,
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses. 

ABC 16,40 229,60 

109 14 UNID 
Pinça halsted mosquito reta 12cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, 
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses. 

ABC 16,15 226,10 

110 54 UNID 
Pinça kelly curva 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia 
mínima 12 meses. 

ABC 22,20 1.198,80 

111 94 UNID Pinça kelly reta 16 cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; ABC 22,20 2.086,80 

112 14 UNID 
Pinça kocher curva 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; ABC 26,60 372,40 

113 14 UNID 
Pinça kocher reta 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia 
mínima 12 meses. 

ABC 26,70 373,80 

114 9 UNID 
Pinça p/ antissepsia foester, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 34,20 307,80 

115 9 UNID 
Pinça rochester curva 18cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 31,20 280,80 

116 9 UNID 
Pinça rochester reta 18cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 31,20 280,80 

117 49 UNID 
Porta agulha mayo hegar 16cm. Tamanho: 16cm;  embalagem plástica individual, constando 
os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;  produto confeccionado em aço 
inoxidável; com serrilha. 

ABC 22,00 1.078,00 

TOTAL GERAL R$ 87.259,45 

Ata de Registro de preços n. 177/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.286.960/0001-83.

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

61 2 UNID 

Eletrocardiógrafo. Equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à atividade cardíaca e 
produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser 
multicanal. Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal liquido (lcd) de, pelo 
menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento deve possuir software na língua 
portuguesa para programação (configuração) e mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro 
(eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada (interna) ao equipamento. 
Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 
mm/s. O equipamento deve ser capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir 
dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados devem ser impressos no exame 
(eletrocardiograma). Possuir mudança de derivações de forma automática e manual. Possuir variação de 
sensibilidade no mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção automática de linha de 
base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia 
do último exame efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser dependente de 
configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no mínimo 2 modos de operação para obtenção do 
sinal de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir 
frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria interna recarregável com pelo menos 120 
minutos de duração para realizar exames e possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante 
este período. Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção contra descarga de 
desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e bateria. Acessórios que devem acompanhar 
cada equipamento: 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 01 carro 
móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias original do fabricante. 01 kit (pacote) de 
papel. 06 eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips 
com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os demais acessórios necessários ao bom 
funcionamento do equipamento. Aparelho eletrocardiógrafo, equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico 
que está associado à atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste sinal. O 
equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas. 
Possuir tela de cristal liquido (lcd) de, pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O 
equipamento deve possuir software na língua portuguesa para programação (configuração) e mensagens de 
alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta através de 
impressora integrada (interna) ao equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. 
Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento deve ser capaz de identificar sinal de
marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e 
altura. Estes dados devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de derivações de forma 
automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 
2n. Possuir correção automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. O 
equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame efetuado, esta opção deve ser padrão 
(automática), ou seja, não deve ser dependente de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no 
mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão de 
alimentação do tipo bivolt automático. Possuir frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria 
interna recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar exames e possuir capacidade 
imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este período. Possuir entrada do paciente com isolamento 
elétrico. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e 
bateria. Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e 
terra). 01 bateria recarregável. 01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias 
original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em 
material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E 
todos os demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.Garantia Minima De 12 Meses.

Bionet 8.999,00 17.998,00 
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79 8 UNID 

Aspirador portátil de secreções. Aspirador portátil de secreções. Funcionamento contínuo e 
silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica com motor blindado de 1/3hp com relé 
térmico de proteção. Fluxo respiratório regulável de 0 a 27 pol/hg. Possuir manômetro de 
vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito primário 
(aspiração/compreensão) dotado de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e 
odores. Frasco coletor de vidro, graduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo 
sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema antitransbordamento tipo 
boia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem confeccionada em 
fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado sobre rodízios e com haste para 
transporte. Voltagem de 110v ou 220v com ciclos de 50/60 hz. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses. Aspirador portátil de 
secreções. Funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica com 
motor blindado de 1/3hp com relé térmico de proteção. Fluxo respiratório regulável de 0 a 27 
pol/hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito 
primário (aspiração/compreensão) dotado de filtro de carvão ativo para eliminação de 
impurezas e odores. Frasco coletor de vidro, raduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado 
de duplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema 
antitransbordamento tipo bóia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com 
carenagem confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado 
sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110v ou 220v com ciclos de 50/60 hz. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 
meses.

Olidef 2.315,00 18.520,00 

TOTAL GERAL R$ 36.518,00 

Ata de Registro de preços n. 178/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA 
� EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.174.668/0001-20.

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

15 26 UND 

Colchão solteiro, espuma d - 33, especificações conforme edital. Colchão espuma densidade 
d33 - 78 cm. colchão de solteiro espuma 100% poliuretano, com selo de qualidade pró-espuma 
e abtfc tecido de forração matelassê 100% algodão com tratamento antiácaro, anti-mofo e 
antialérgico dimensão: 88 x 1,88 cm. Altura: 18 cm. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Vittaflex  199,00 5.174,00 

41 18 UNID 
Travesseiro em espuma com revestido em courvin, dimensão aproximadas: 60 x 40 cm.
Travesseiro hospitalar confeccionado em espuma de poliuretano,com revestimento em napa, 
cor cinza. Tamanho 60x40cm 

Vittaflex 29,90 538,20 

71 8 UNID 

Colchonete plastificado. Colchonete plastificado (trocador para bebês) colchão para trocador 
de bebes modelo vertical (clean ou soft) na cor branca em material plástico, lavável, nas 
medidas 62 x 46 com 1mm de espessura. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de 
isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Vittaflex 29,90 239,20 

TOTAL GERAL R$ 5.951,40 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 20 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 025/2018 � Processo Adm. N º 043/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA E FERRAMENTAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 179/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - ARCHILLA & ARCHILLA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 12.545.317/0001-92.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

04 5 UNIDADE 

PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS - X16 
1. Características: 
1.1. Saídas: 1 porta DVI, 1 porta VGA, 1 porta HDMI; 
1.2. Memória mínima: 1024 MB (1GB); 
1.3. Padrão de memória: DDR3; 
1.4. Suporte Microsoft DirectX -11; 
1.5. Barramento: PCI-Express (pelo menos versão 2.0);  
1.6. Máxima Resolução Digital: 2560x1600;  
1.7. Incluso espelho para perfil baixo (Gabinetes Slim). 

Galax 157,00 785,00 

06 50 UNIDADE 

DISCO RIGIDO SATA (HD) 
- 1. Características: 
1.1. Tamanho peça: 3,5"; 
1.2. Interface: SATA III 6.0Gb/s; 
1.3. Taxa de transferência de dados: no mínimo de 140 Mb/s; 
1.4. Cache: 64MB; 
1.5. Capacidade: 1 TB. 

Seagate 194,50 9.725,00 

10 15 UNIDADE 

HD EXTERNO 1TB 
1. Características: 
1.1. Interface: USB 3.0 SuperSpeed; 
1.2. Alimentação: cabo USB; 
1.3. Taxa de transferência de dados: mínimo de 480Mb/s; 
1.4. Capacidade: 1TB;  
1.5. Compatibilidade: Windows X, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. 

Seagate 227,00 3.405,00 

TOTAL GERAL R$ 13.915,00 

C SILVÉRIO SIMÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.490.629/0001-79, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
180/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

02 10 UNIDADE 

PENTE DE MEMÓRIA DDR III - 1333MHZ 4GB - NOTEBOOK 
1. Características: 
1.1. Capacidade: 4096Mb (4GB); 
1.2. Padrão:DDR3; 
1.3. Frequência:1333MHz; 
1.4. Voltagem:1.5V; 
1.5. Quantidade de Pinos: 204. 

Kingston 204,00 2.040,00 

16 25 UNIDADE 

ESTABILIZADOR
1. Características: 
1.1. Mínimo 4 Tomadas de Saída padrão NBR14136:2002 (Novo Padrão) 
1.2. 300VA/300W de Potência Nominal 
1.3. Tensão nominal de entrada: 115V~220V 
1.4. Tensão Nominal de saída 115V~ 6% -  220V~6% 
1.5. Frequência Nominal: 60 Hz 
1.6. Rendimento: > 91%  
1.7. Sensores de rede alta, normal e baixa 
1.8. Estabilizador com 5 estágios de regulação TRUE RMS 
1.9. Injetado em ABS, resistente a impacto e calor 
1.10. Chave de Liga/Desliga (I/O) embutida 
1.11. Com filtro de linha (ruídos) EMI/RFI 
1.12. Protetor Telefônico/Fax 
1.13. Porta-Fusível:  externo  
1.14. Certificações: ISO 9001:2000, INMETRO 
1.15. Atende a norma brasileira NBR 14373:2006 

SMS 67,00 1.675,00 

23 10 UNIDADE 

ESTILETE PROFISSIONAL 
1. Características: 
1.1. Corpo injetado 
1.2. Dispositivo para travar a lâmina 
1.3. Duas lâminas extras. 
1.4. Tamanho: 6" 
1.5. Estrutura interna de metal

BRW 10,00 100,00 

TOTAL GERAL R$ 3.815,00 

INT � SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 181/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

12 100 UNIDADE 

FONTE ATX
1. Características de Entrada: 
1.1. Fonte de Alimentação:500W(REAL) 
1.2. Chave Seletora 110V/220V:Sim 
1.3. Possui Cabo de força Incluso (nova norma brasileira NBR14136:2002)

1.4.Pinagem:20+4Pinos,1xSATA,1XHDD+1FDD,1XHDD+1XSATA,1xPCIExpress6pinosx1xflop
py,2xCPU4pinos12V 
1.5. FanCooler:1Ventiladorde12Cm-Silencioso 

Power X 147,00 14.700,00 
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15 100 UNIDADE 

FILTRO DE LINHA 
1. Características: 
1.1. Cor: preto 
1.2. Número de tomadas elétricas:  mínimo 04 (NBR14136) 
1.3. Possui Chave ON/OFF 
1.4. Corrente máxima: 8A 
1.5. Tensão de operação: 127/220V~ 
1.6. Tensão de entrada: 127V ' 1000W 
1.7. Tensão de entrada: 220V ' 1760W 
1.8. Proteção RFI/ EMI  
1.9. Tensão máxima de grampeamento: 710V  
1.10. Pico máximo de corrente: 4500A 
1.11. Fusível: 10A 
1.12. Composição: material em  ABS anti-chama, metais e circuito eletrônico
1.13. Comprimento do cabo: 1,50 m (PVC / Cobre - NBR13249) 

NTC 18,90 1.890,00 

37 20 UNIDADE 

PROCESSADORES SOCKET 1151 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. PLATAFORMA: INTEL  
1.2. PROCESSADOR TECNOLOGIA CORE? 7ª GERAÇÃO 
1.3. NÚCLEOS INTERNOS FÍSICOS: 2 
1.4. CLOCK INTERNO: 3.9 GHZ 
1.5. CACHE L2: 3MB 
1.6. DMI: 8 GT/S 
1.7. SUPORTE A ARQUITETURA 64BITS 
1.8. SUPORTE À TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO 
1.9. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14NM 
1.10. TECNOLOGIAS INTEGRADAS: SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 
1.11. TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO TÉRMICO 
1.12. TIPO DE MEMÓRIA SUPORTADO: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V 
1.13. TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA SUPORTADO: 64GB 

Intel 525,00 10.500,00 

TOTAL GERAL R$ 27.090,00 

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.258.144/0001-94, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

28 5 PACOTE 

ABRAÇADEIRA DE NYLON 20cm
2. Características: 
2.1. Abraçadeira plástica nylon 
2.2. Cor preta 
2.3. Tamanho 20cm x 2,5mm 
2.4. Pacote com 100 unidades

Vinik 6,30 31,50 

M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.616.909/0001-83, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$
Valor Total R$ 

17 100 UNIDADE 

DVD VIRGEM 
1. Características: 
1.1. Padrão:  DVD-5 
1.2. Face: Simples 
1.3. Camadas: 01(uma) 
1.4. Diâmetro: 12cm 
1.5. Capacidade: 4,7 Gb 

Elgin 1,50 150,00 

19 100 UNIDADE 

ADAPTADOR DE TOMADA NEMA5
1. Características: 
1.1. Conector macho: NEMA5 
1.2. Conector fêmea: NBr 14.136 

Daneva 4,95 495,00 

21 2 UNIDADE 

PARAFUSADEIRA 
1. Características: 
1.1. Mandril sem chave 3/8" (10mm) - Aperto rápido - Permite troca de acessórios de forma 
rápida 
1.2. Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível. 
1.3. Capacidades: aço 10mm, madeira 21mm 
1.4. Rotações por minuto: alta 0 - 1300, baixa 0 - 400. 
1.5. Bateria 9.6v ou superior 
1.6. Voltagem: 110v 

Skill 300,00 600,00 

22 2 UNIDADE 

FERRO DE SOLDA
1 Características: 
1.1. Potencia 40W 
1.2. voltagem 110v 
1.3. Ponta fina 

Brasfort 25,00 50,00 

27 5 PACOTE 

ABRAÇADEIRA DE NYLON 
1. Características: 
1.1. Abraçadeira plástica nylon 
1.2. Cor preta 
1.3. Tamanho 10cm x 2,5mm 
1.4. Pacote com 100 unidades 

Nove54 3,50 17,50 

29 50 UNIDADE Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Martins 4,45 222,50 

30 5 PACOTE 

FITA ISOLANTE 30MT
1. Características: 
1.1. Material anti chama 
1.2. rolo contendo 30mts 
1.3. cor preta 

Nove54 28,00 140,00 

31 50 UNIDADE 

WEBCAM 720P HD 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. RESOLUÇÃO 720P HD 
1.2. ZOOM DIGITAL 3X 
1.3. MICROFONE SENSÍVEL INTEGRADO 
1.4. CLIPE UNIVERSAL ENCAIXA NO PAINEL LCD E NOTEBOOK OU AUTÔNOMO 
1.5. FOCO MANUAL 
1.6. DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX 
E MICROSOFT WINDOWS 

Multilaser 90,00 4.500,00 

33 5 UNIDADE 

LÂMINA DE SERRA MANUAL 12 POLEGADAS
1. Características: 
1.1. Lâmina de serra manual 12" 
1.2. Com 32 dentes a cada 25mm 
1.3. Precisão de corte para todos os tipos de aço 

Nove54 10,00 50,00 
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36 10 UNIDADE 

FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 
1.1. Fonte Universal com ajuste chaveado de tensão digital para Notebook e Monitores LCD 
1.2. Proteção contra Sobretensão 
1.3. Proteção contra curto circuito 
1.4. Conectores com trava de segurança com encaixe 
1.5. Garantem a polaridade correta para o seu aparelho 
1.6. Tensão de Entrada: Fonte Bi-volt 110V ~ 240V - 50 ~ 60Hz 
1.7. Tensão de Saída: 12 ~ 24V DC 4A 
1.8. Porta USB: 5V 1A 
1.9. Potência de Saída: 120W 
1.10.Conjunto com 8 Conectores 

Evus 78,00 780,00 

TOTAL GERAL R$ 7.005,00 

MICRO DO BRASIL LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.298.746/0001-00, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
184/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 
R$ 

25 5 UNIDADE 

ALICATE CRIMPADOR
1. Características: 
1.1. RJ45, RJ11 e RJ12 
1.2. Com descascador 
1.3. Catracado

Nazda 35,00 175,00 

38 20 UNIDADE 

PLACA MÃE SOCKET 1151 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. SOCKET/CPU SUPORTADAS: INTEL® SOCKET 1151 PARA A 6ª E 7ª GERAÇÃO DE 
PROCESSADORES CORE? I7/CORE? I5/CORE? I3.  
1.2. SUPORTA PROCESSADORES INTEL® DE 14 NM  
1.3. SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0  
1.4. CHIPSET: INTEL® H110 
1.5. MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2400/2133 NON-ECC, UN-
BUFFERED 
1.6. VGA ON-BOARD INTEGRADA 
1.7. SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ
1.8. SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 / 24HZ
1.9. 1 X PCIE 3.0/2.0 X16  
1.10. 2 X PCIE 2.0 X1  
1.11. 4 X PORTA(S) SATA 6.0 GB/S  
1.12. DISPOSITIVO DE REDE: REALTEK® RTL8111H, 1 CONTROLADOR(ES) DE REDE 
X GIGABIT 
1.13. DISPOSITIVO DE ÁUDIO: REALTEK® ALC887 COM 8 CANAIS DE AUDIO- 
CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO  
1.14. 4 PORTA(S) USB 3.0 + 6 PORTAS(S) USB 2.0 

Asrock 280,00 5.600,00 

43 2 FRASCO 

PASTA TÉRMICA À BASE DE PRATA COLOIDAL 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. COMPOSTO À BASE DE PRATA COLOIDAL 
1.2. ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 
1.3. NÃO CORROSIVA 
1.4. FRASCO COM 60GR 

Implastec/ 
Vaselina 100 

54,35 108,70 

TOTAL GERAL R$ 5.883,70 

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.777.840/0001-47, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 185/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

03 50 UNIDADE 

PENTE DE MEMORIA DDRIII - 1600MHZ - 4GB
1. Características: 
1.1. Capacidade: 4096Mb (4GB); 
1.2. Padrão:DDR3; 
1.3. Frequência:1600MHz; 
1.4. Voltagem:1.5V; 
1.5. Quantidade de Pinos: 240. 

Kingston 167,00 8.350,00 

09 20 UNIDADE 

PEN DRIVE USB 32GB 
1. Características: 
1.1. Interface: USB 2.0; 
1.2. Capacidade: mínima de 32GB; 
1.3. Compatibilidade: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e 8.1 e Mac OS X. 

Sandisk 36,00 720,00 

TOTAL GERAL R$ 9.070,00 

P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 186/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

01 20 UNIDADE 

PENTE DE MEMORIA DDRII-800MHZ - 2GB
1. Características: 
1.1. Capacidade:2048Mb (2Gb); 
1.2. Padrão:DDR2; 
1.3. Frequência:800Mhz; 
1.4. Voltagem:1,8Volts; 
1.5. Quantidade de Pinos: 240.

Kingston  114,00 2.280,00 
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11 15 UNIDADE 

NO-BREAK 600VA 
1. Características de Entrada: 
1.1. Tensão de entrada nominal: Bivolt com seleção de entrada automático; 
1.2. Freqüência de entrada: 60 Hz; 
1.3. Faixa de tensão de entrada: 97V - 140V / 187V - 253 V; 
1.4. Deverá possuir o tipo de conexão de entrada padrão NBR 14136. 
 2. Características de Saída: 
2.1. Potência de saída nominal: 600VA 
2.2. Tensão de saída nominal: 115V; 
2.3. Frequência de saída em modo de bateria: 60Hz; 
2.4. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) tomadas padrão NBR 14136; 
2.5. Forma de onda: Senoidal aproximada (PWM). 
3. Bateria: 
3.1. Quantidade: pelo menos 1x12V/7Ah; 
3.2. Tipo de bateria: Selada; 
 4. Proteções: 
4.1. Proteção contra subtensão,  
4.2. Proteção contra sobretensão,  
4.3. Proteção contra sobrecarga  
4.4. Proteção contra sobrecorrente;  
 5. Outras características:  
5.1. Deverá possuir auto-teste automático da bateria; 
5.2. Deverá possuir leds indicadores que permita visualização do status do estabilizador e da 
rede elétrica; 
5.3. alarmes sonoros que notifica mudanças nas condições da energia elétrica e do nobreak; 
5.4. Botão frontal para ligar e desligar o no-break; 
5.5. Interface de comunicação USB. 

SMS 309,72 4.645,80 

13 25 UNIDADE 

BATERIA 3 VOLTS 
1. Características de Entrada: 
1.1. Bateria de lítio 3V 
1.2. Modelo CR2032 

Elgin 1,95 48,75 

18 100 UNIDADE 

CD VIRGEM
1. Características: 
1.1. Padrão:  CD-RW 
1.2. Face: Simples 
1.3. Camadas: 01(uma) 
1.4. Diâmetro: 12cm 
1.5. Capacidade: 700 Mb 

Vinik 0,89 89,00 

34 2 UNIDADE 

PISTOLA PARA COLA QUENTE 
1. Características 
1.1. pistola para aplicação de cola quente 
1.2. potencia: 40w 
1.3. bivolt 127/240 volts 
1.4. dimensões mínimas: 19 cm de altura x 3,5 cm de largura, 16,7 comprimento 

BRW 44,50 89,00 

35 4 UNIDADE 

MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTADOR DE REDE 
1. Características 
1.1. Display LCD com dígitos grandes e iluminação 
1.2. Testar cabos USB 
1.3. Testar cabos com conectores RJ11, RJ12 e RJ45 
1.4. LEDs no painel e na base para indicar o estado dos cabos 
1.5. Base painel removível com encaixes para os cabos 
1.6. Função teste de cabos automática e manual 
1.7. Tecla para congelar valor do teste 
1.8. Função DCV: alcances 200 m V, 2 V, 20 V, 200 V e 1000V 
1.9. Função ACV: alcances 2 V, 20V, 200V e 750 V 
1.10. Função DCA: alcances 20 mA, 200mA e 20A 
1.11. Função ACA: alcances 200mA e 20A 
1.12. Função ohmímetro: alcances 200 ohms, 2 K, 20 K, 200K, 2 M e 20M

1.13. Função de teste de diodos e LEDs;

Testa 144,50 578,00 

41 50 UNIDADE 

DISCO RIGIDO SSD - 240 GB 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. TAMANHO PEÇA: 2,5"; 
1.2. CAPACIDADE: 240 GB; 
1.3. INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S); 
1.4. COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO SATA REV. 2.0 (3GB/S);
1.5. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE NO MÍNIMO 550MB/S PARA LEITURA 
E 350MB/S PARA GRAVAÇÃO; 
1.6. TAXA ALEATÓRIA MÁXIMA (IOMETER): NO MÍNIMO 90.000 IOPS PARA LEITURA 
E NO MÍNIMO 15.000 IOPS PARA GRAVAÇÃO; 
1.7. EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 1 MILHÃO DE HORAS MTBF.

Seagate 380,00 19.000,00 

TOTAL GERAL R$ 26.730,55 

RAFAEL PADILHA � SERVIÇOS TELEFÔNICOS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.629.398/0001-22, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 187/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

05 20 UNIDADE 

ADAPTADOR WIRELESS USB 150Mbps - 
1. Características: 
1.1. Velocidade de Transmissão: 150Mbps; 
1.2. Interface:  USB 2.0; 
1.3. Antena: pelo menos 1 (uma), desmontável com mínimo de 2dBi de ganho; 
1.4. Freqüência Operação: pelo menos entre 2,400 - 2,4835Ghz; 
1.5. Padrões: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n; 
1.6. Segurança: WEP de 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

TP-Link 45,00 900,00 
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14 10 UNIDADE 

PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBITS
1. Características: 
1.1. 1 porta 10/100/1000 Mbps RJ45 
1.2. Velocidade: 10/100/1000 Mbps. 
1.3. Suporte a protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p 
1.4. CSMA / CD, TCP / IP 
1.5. interface de 32-bit PCIe 1.0. 
1.6. 10/100/1000 Mbps para modo Half-Duplex 
1.7. 20/200/2000 Mbps para modo Full-Duplex 
1.8. Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) 
1.9. 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m) 
1.10. EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m)  
1.11. 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)  
1.12. EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 
1.13. 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) 
1.14. Indicador LED 
1.15. Link para 1000M / Act, Link 100M / Act, 10 Link / Act, Duplex 
1.16. Certificações de Segurança e de emissões FCC, CE, RoHS 
1.17. Quantidade de espelhos: 02 - 1 para gabinetes ATX, 1 para gabinetes slim 

TP-Link 45,00 450,00 

20 100 UNIDADE 

ADAPTADOR DE TOMADA NBR14.136
1. Características: 
1.1. Conector macho: NBR 14.136 
1.2. Conector fêmea: NEMA5 

Lumibras 4,00 400,00 

39 20 UNIDADE 

MEMÓRIA DDR4 - 2133MHZ 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. CAPACIDADE: 4096MB (4GB); 
1.2. PADRÃO:DDR4; 
1.3. FREQUÊNCIA: 2133MHZ; 
1.4. VOLTAGEM:1.2V; 
1.5. QUANTIDADE DE PINOS: 284. 

Kingston 191,00 3.820,00 

40 50 UNIDADE 

FONE DE OUVIDO COM MICROFONE 
1. CARACTERÍSTICAS: 
1.1. MICROFONE COM HASTE AJUSTÁVEL; 
1.2. CONECTOR MODELO P2 (3.5MM); 
1.3. COR PRETA; 
1.4. COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS;  
1.5. SENSIBILIDADE DO FONE DE OUVIDO DE NO MÍNIMO 100DB; 
1.6. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO HEADSET 20HZ~20KHZ; 

Satéllite 21,00 1.050,00 

42 3 UNIDADE GRAVADOR EXTERNO DE DVD/CD-RW COM USB 2.0 LG 135,00 405,00 
TOTAL GERAL R$ 7.025,00 

SYMA PRINT LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.300.151/0001-04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2018.
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

07 150 UNIDADE 

TECLADO USB ABNT2 
1. Características: 
1.1. Padrão layout:  ABNT2 (português); 
1.2. Interface : USB; 
1.3. Cor: Preta;  
1.4. Número de teclas: pelo menos 106 teclas; 
1.5. Compatibilidade: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 
Vista e Windows 7. 

Multilaser 25,00 3.750,00 

08 150 UNIDADE 

MOUSE USB 
1. Características: 
1.1. Botões: 2 + 1 Scroll; 
1.2. Interface: USB; 
1.3. Resolução: 800DPI; 
1.4. Sensor tipo Óptico; 
1.5. Compatibilidade: Windows XP, Windows 2000, Windows VISTA, Windows 7. 

Maxprint 12,00 1.800,00 

TOTAL GERAL R$ 5.550,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 19 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 041/2018 � Processo Adm. N º 070/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA PARA INSTALAÇÃO NOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 253/2018, assinada em 24 de Abril de 2018 - DN CONECTIVIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 10.224.528/0001-06.

Item Qtde Unid. Especificações Preço Unitário R$ Totais R$ 

Materiais para cabeamento de rede 

84 1525 Mt Cabo de rede categoria 6 � tipo cm - furukawa 2,90 4.422,50 

89 50 Unid. Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 1,5 metros - furukawa 24,35 1.217,50 

90 50 Unid. Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 2,5 metros - - furukawa 30,36 1.518,00 

91 10 Unid. Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 6 metros - furukawa 47,39 473,90 

92 5 Unid. Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 9 metros - furukawa 63,40 317,00 

93 20 Unid. Cordão de conexão � patch cord � categoria 6a � 2,5 metros - furukawa 196,90 3.938,00 

94 6 Unid. Patch panel 24 portas descarregado - furukawa 234,00 1.404,00 

95 10 Unid. Voice panel categoria 3 - furukawa 395,00 3.950,00 

96 12 Unid. Patch panel 24 portas categoria 5e  - furukawa 311,00 3.732,00 

97 10 Unid. Patch panel 24 portas categoria 6 - furukawa 619,50 6.195,00 

100 500 Unid. Conector macho tipo rj-45 categoria 5e - furukawa 1,59 795,00 

101 350 Unid. Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 5e - furukawa 13,90 4.865,00 

102 25 Unid. Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 5e - com proteção - furukawa 139,50 3.487,50 

103 25 Unid. Patch cord categoria 5e � com proteção � 1,5 metros - furukawa 85,00 2.125,00 

104 20 Unid. Caixa de derivação e espelho com proteção ip67 - furukawa 314,50 6.290,00 

105 50 Unid. Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 6 - furukawa 43,50 2.175,00 

109 500 Unid. Kit porca gaiola com parafuso � sollan  0,72 360,00 

112 200 Unid. Emenda mecânica de fibra óptica � 3m 22,00 4.400,00 

113 20 Unid. Caixa de emenda de fibra ótica � sollan  295,00 5.900,00 

Ferramentas para cabeamento de rede 

118 2 Unid. Alicate de crimpagem rápida - furukawa 240,15 480,30 

120 5 Unid. Ferramenta de terminação 110 idc - tipo 2 � speedlan  43,99 219,95 

121 10 Unid. Alicate decapador de cabos � nazda  23,05 230,50 

122 5 Unid. Alicate decapador de fibra óptica � fibra fis 129,00 645,00 

125 3 Unid. Ferramenta de limpeza de ferrolhos 1,5 mm � overtek  1.083,50 3.250,50 

TOTAL GERAL R$ 62.391,65 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 24 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 063/2017 � Processo Adm. N º 125/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, 
TINTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 549/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - ALBUQUERQUE PÁDUA EIRELI � EPP., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.201.617/0001-63.  

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 500 Metro Cúbico Pedrisco nº8. Ponta Grossa 49,70 24.850,00 
03 200 Quilograma Arame recozido Nº18 Gerdau 6,98 1.396,00
04 200 Quilograma Arame recozido Nº16. Gerdau 6,90 1.380,00 

08 100 Saca 
Argamassa, colante, uso interno, tipo ACI -
saco de 20Kg. 

Ceramfix 6,80 680,00 

09 50 Unidade Argamassa ac ii externa - saco de 20kg. Ceramfix 17,40 870,00 
10 100 Quilograma Rejunte - cinza. Ceramfix 2,10 210,00 

11 500 Metro Quadrado
Piso cerâmico, na cor branca, medindo 
44,5X44,5, PEI 4.

Nardini 13,50 6.750,00 

12 100 Unidade Argamassa piso sobre piso, com 20Kg cada. Ceramfix 19,90 1.990,00 
13 300 Metro Cúbico Pedra nº 1. Ponta Grossa 48,50 14.550,00 
14 100 Milheiro Tijolo 6 furos - 9x14x19cm. Ortigueira 308,90 30.890,00 
15 50 Milheiro Tijolo 8 furos - 9x19x24cm. Ortigueira 699,00 34.950,00 
16 50 Milheiro Tijolo maciço comum - 5x10x20cm. São Carlos  300,00 15.000,00 

20 150 Lata 
Tinta esmalte sintético, cor azul del rei - 18 
litros. Linha premium. Norma abnt nbr 
11702 ou abrafati. 

Visocor 229,00 34.350,00 

26 25.000 Quilograma Textura - cor a definir. Suvicor 2,19 54.750,00 
30 150 Unidade Rolo de lã de carnerio para pintura - 9 cm. Roma 6,60 990,00 

31 300 Unidade 
Rolo de lã de carneiro para pintura, com 
23cm , anti respingo com cabo. 

Roma 9,50 2.850,00 

33 100 Unidade Pincel 2". Famastil 3,00 300,00
34 100 Unidade Pincel 2 1/2" Famastil 4,00 400,00 
35 100 Unidade Rolo de lã pequeno com suporte. Roma 4,80 480,00 
36 20 Unidade Cabo extensor 2m. Famastil 19,00 380,00 
37 100 Unidade Rolo para textura pequeno. Roma 5,00 500,00 
38 200 Unidade Rolo para textura alta. Roma 10,80 2.160,00 
39 100 Unidade Rolo de marcação 10cm com suporte. Roma 7,50 750,00 
40 20 Unidade Cabo extensor 3m. Famastil 24,50 490,00 

56 50 Rolos 
Fio flexível 2,5mm, branco, 750v, rolo com 
100m. 

Qualiflex 71,00 3.550,00 

59 100 Unidade Interruptor 1 tecla. Mectronic 3,80 380,00 
60 200 Unidade Interruptor 2 teclas. Mectronic 5,80 1.160,00 
61 100 Unidade Interruptor 3 teclas. Mectronic 8,70 870,00 
63 500 Unidade Soquetes de porcelana E27. Mectronic 1,30 650,00 

64 1.000 Unidade 
Plafon branco E27 com suporte de 
porcelana.

Mectronic 2,35 2.350,00 

65 400 Unidade 
Canaleta dupla com 2metros com adesivo 
colante.

Mectronic 3,70 1.480,00 

67 300 Unidade Soquete de barquelite com rabicho. Mectronic 1,80 540,00 
70 10 Rolos Cordão paralelo 1,5mm, rolo com 100m. Qualiflex 90,00 900,00 
74 50 Rolos Cordão paralelo 2,5mm, rolo com 100m Qualiflex 155,00 7.750,00
79 200 Unidade Tomadas de embutir Mectronic 4,50 900,00 
83 500 Unidade Barra de ferro 4,2. Gerdau 4,70 2.350,00 
84 100 Unidade Ferro 1/4 barra com 6 metros. Gerdau 6,50 650,00 
85 1.000 Unidade Barras de ferro 5/16. Gerdau 16,50 16.500,00
86 500 Unidade Barras de ferro 3/8. Gerdau 23,50 11.750,00
87 200 Unidade Telha de eternite 5mm medida 1,83 x 1,00. Multilit 24,00 4.800,00 
88 200 Unidade Telha de eternite 5mm medida 2,13 x 1,10. Multilit 14,50 2.900,00 
89 1.500 Unidade Telha de barro tipo Portuguesa. Bela telha 0,99 1.485,00 
90 150 Unidade Reparo de torneira 3/4 Blukit 0,35 52,50
91 50 Unidade Barra de cano 25mm ¾, 6 metros. Multilit 10,80 540,00 
92 50 Unidade Reparo de válvula hidra 2520. Blukit 29,00 1.450,00 
93 50 Unidade Luvas de correr ¾. Multilit 5,00 250,00 
94 150 Unidade Cotovelo liso ¾. Multilit 0,30 45,00
97 50 Unidade Engate flexível 40cm. Astra 3,00 150,00 
98 50 Unidade Cotovelo com rosca, azul ¾. Multilit 3,00 150,00 
99 150 Unidade Veda rosca 18mm, com 50m. Multilit 2,50 375,00 

100 80 Unidade Reparo de válvula hidra 2550. Blukit 29,90 2.392,00 
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101 30 Unidade Reparo de válvula hidra 2515. Blukit 28,70 861,00 
102 15 Unidade Bengala PVC. Astra 6,80 102,00

104 400 Peça 
Postes de concreto curvado (3 metros) para 
alambrado. 

Brasil 30,00 12.000,00 

105 3 Unidade 
Jogo de chaves de fenda e philips isoladas 
1000V com 07 peças. 

Famastil 95,00 285,00 

106 10 Pares 
Sapato de segurança com C.A. (EPI'S) -
numeração diversa desde o nº 34 ao 43. 

Brasil 42,00 420,00 

107 5 Unidade Óculos de proteção com C.A. Famastil 4,00 20,00
108 3 Unidade Jogo chave de precisão. Famastil 13,00 39,00 
109 3 Unidade Esquadro. Famastil 13,00 39,00 
110 10 Unidade Broca AC 3 Pontas 10mm Famastil 10,00 100,00 
111 10 Unidade Broca AC 3 Pontas 12mm Famastil 14,00 140,00 
112 10 Unidade Broca AC RAP 338 1/2 Famastil 18,00 180,00 
113 10 Unidade Broca AC RAP 338 1/4 6,5 mm Famastil 4,80 48,00 
114 10 Unidade Broca AC RAP 338 11/64 Famastil 3,80 38,00
115 10 Unidade Broca AC RAP 338 3/8 10mm Famastil 9,50 95,00
117 10 Unidade Broca chata para madeira 1/2 Famastil 5,50 55,00 
118 10 Unidade Broca chata para madeira 1/4 Famastil 4,50 45,00 
121 10 Unidade Broca chata para madeira 5/8 Famastil 6,00 60,00 
123 3.000 Unidade Bucha de fixação 8 Famastil 0,05 150,00
125 20 Unidade Chave phillips 5/16/8 Famastil 6,00 120,00 
126 10 Unidade Chave turquesa grande Famastil 22,80 228,00 
128 10 Unidade Enxada com cabo 2" X 1/2 Famastil 13,00 130,00 
129 10 Unidade Enxadão estreito com cabo. Famastil 13,00 130,00
131 2 Unidade Escada de madeira 21 degraus - extensiva Famastil 400,00 800,00
132 10 Unidade Espátula nº 6 Famastil 4,00 40,00 
134 5 Unidade Foice com cabo Famastil 16,00 80,00 
136 40 Unidade Serrinha manual bimetálica BS24. Famastil 4,00 160,00 
137 3 Unidade Serrote nacional/ ouro 22. Famastil 26,00 78,00 
138 3 Unidade Serrote nacional/ ouro 26 Famastil 28,00 84,00 
139 1 Unidade Serrote poda com serra curva 12 pol. Famastil 18,00 18,00 
140 20 Unidade Pneu com câmara 3.50-8 para carriola Famastil 23,00 460,00
141 3 Unidade Marreta de 1kg Famastil 17,00 51,00
142 10 Unidade Marreta de 2kg Famastil 24,00 240,00
144 20 Unidade Martelo pequeno 23mm Famastil 9,90 198,00 
145 2 Unidade Pá com cabo. Famastil 18,00 36,00 
146 3 Unidade Pé de cabra 3/4x20", 50cm. Famastil 13,00 39,00 
147 3 Unidade Pe de cabra 3/4x28cm, 60cm Famastil 16,00 48,00 
148 25 Unidade Picareta bico chibanca com cabo. Famastil 22,00 550,00 
149 1 Unidade Picareta alvião com cabo. Famastil 38,50 38,50
151 20 Unidade Talhadeira chata nº 12. Famastil 9,00 180,00
152 1 Unidade Vanga para olaria sem cabo. Famastil 14,00 14,00 
153 20 Unidade Vanga pá direita com cabo. Famastil 12,00 240,00 
154 20 Unidade Trado 20 cm (terra). Famastil 19,00 380,00 
156 50 Quilograma Arame galvanizado nº 16 Gerdau 9,80 490,00
157 100 Quilograma Arame galvanizado nº 14 Gerdau 9,00 900,00 
158 5 Unidade Arco serra de ferro zincado Famastil 17,00 85,00 
160 2 Cento Arruela de 1/2 Brasil 23,00 46,00 
161 2 Cento Arruela de 3/4 Brasil 15,00 30,00
162 2 Cento Arruela de 1" Brasil 25,00 50,00
164 2 Cento Arruela de 3/8 Brasil 8,50 17,00 
165 2 Cento Arruela de 5/16 Brasil 6,00 12,00 
167 12 Cento Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x3/4. Brasil 3,00 36,00 
169 12 Cento Parafuso cabeça redonda-fenda 3/16x1/2. Brasil 3,90 46,80 
170 12 Cento Parafuso cabeça redonda-fenda 3/16x3/4. Brasil 4,40 52,80 

172 150 Unidade 
Parafuso galv.. P/telha eternit conj. 
Ved.1,10m 

Brasil 0,35 52,50 

174 2 Rolos Linha de pedreiro  com 100 metros. Famastil 4,80 9,60 
175 50 Lata Cola plástica 500 gr. Brasil 7,50 375,00 
176 300 Pacote Dobradiça 2" ... Rocha 0,62 186,00 
177 200 Pacote Dobradiça 3.1/2". Rocha 0,99 198,00 
178 10 Unidade Porta Almofadada Laminada 2,10x0,80 Incopol 118,00 1.180,00 

179 30 Unidade 

Porta Lisa 0,80x2,10 - pinnus 90 Madeira de 
Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente 
correto, na cor imbuia, com preenchimento 
sólido.

Incopol 60,00 1.800,00 

180 10 Unidade 

Porta Lisa 0,70x2,10 - pinnus 90 Madeira de 
Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente 
correto, na cor imbuia, com preenchimento 
sólido. 

Incopol 65,00 650,00 

181 10 Unidade 
Porta Lisa 0,90x2,10 - pinnus 90 Madeira de 
Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente 
correto, na cor imbuia, com preenchimento 

Incopol 75,00 750,00 
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sólido. 

182 10 Rolos Arame farpado fino com 400 metros. Multilit 270,00 2.700,00 

183 50 Unidade 
Filtro de linha com 4 tomadas, bivolt na cor 
preta. 

Mectronic 14,00 700,00 

187 1.000 Unidade Cola para cal de pintura. Cal cem 0,99 990,00 

188 10 Unidade 
Tanque de lavar roupas concreto com 01 
boca. 

Brasil 65,00 650,00 

189 10 Unidade 
Tanque de lavar roupas concreto com 02 
bocas. 

Brasil 74,00 740,00 

190 2.000 Saco Cal virgem 20kg Monte cal 7,85 15.700,00 
191 15 Unidade Adaptador  Soldável Curto  25mm - 3/4. Multilit 0,33 4,95 
192 15 Unidade Luva soldável com bucha latão 25mm x 3/4. Multilit 3,50 52,50
193 600 Unidade Ferro bitola 3/8 barra com 12 metros. Gerdau 25,00 15.000,00 
194 150 Unidade Ferro bitola 4,2 barra com 12 metros. Gerdau 3,60 540,00 

196 250 Metro Quadrado
Piso Revestimento 45x45 - Pei 3 Cor A 
Escolher 

Nardini 6,40 1.600,00 

198 500 Quilograma Rejunte Para Piso 1kg Cor A Escolher Ceramfix 2,10 1.050,00 
199 15 Unidade Registro de gaveta 3/4. Pevilon 24,00 360,00 
200 15 Unidade Registro de pressão 3/4 - 1ª linha 1/4. Pevilon 19,00 285,00 
201 10 Unidade Registro com canopla pressão. Pevilon 22,00 220,00

202 50 Galão 
Seladora para madeira 3,6 à base de resina 
alquídica e solução de nitrocelulose. 

Visocor 55,00 2.750,00 

206 100 Metro Quadrado Lona plástica preta - micra 120 - 4x100. Brasil 0,45 45,00 

208 20 Unidade 
Assento vaso sanitário almofadado infantil 
com tampa na cor branca. 

Astra 44,00 880,00 

209 50 Unidade 
Assento vaso sanitário adulto em poliéster 
com tampa na cor branca. 

Astra 15,00 750,00 

214 50 Unidade 
Caixa de descarga, na cor branca com 
capacidade de 6,8 litros. 

Astra 23,00 1.150,00 

215 100 Unidade 

Torneira para cozinha na cor branca, bica 
alta - parede, com bica móvel, altura mínima 
de 25cm, em plástico abs, acionamento em 
¼ de volta. 

Pevilon 12,80 1.280,00 

216 100 Unidade 
Torneira para banheiro na cor branca, bica 
baixa - mesa, bica fixa, altura mínima de 9 
cm, em plástico abs. 

Pevilon 37,50 3.750,00 

218 100 Unidade 
Torneira de jardim, bica baixa - parede, com 
bica móvel, acionamento com alavanca, 
cromada. 

Pevilon 14,00 1.400,00 

TOTAL GERAL R$ 376.869,15

Ata de Registro de preços n. 550/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA � EPP., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 05.261.204/0001-08. 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

19 200 Lata 
Tinta Esmalte Sintético, Cor A Definir, Em Embalagem 
Com No Mínimo 3,6 Litros. Linha Premium. Norma Abnt 
Nbr 11702 Ou Abrafati.

Grafftex 58,00 11.600,00 

21 100 Unidade 
Thinner Normal - Embalagem 5 Litros - Linha Premium. 
Norma Abnt Nbr 11702 Ou Abrafati.

Sayerlack 44,00 4.400,00 

22 50 Lata Thinner extra forte - embalagem 18 litros. Sayerlack 152,00 7.600,00 

25 50 Lata Selador acrílico - lata 18litros. Grafftex 61,00 3.050,00 

27 50 Lata Massa Corrida (Pva) - 25 Kg. Agrale 21,75 1.087,50 

28 50 Lata Solvente - 18 litros. Sayerlack 141,00 7.050,00 

29 100 Galão Solvente - (água raz) 5 litros. Sayerlack 41,00 4.100,00 

32 100 Unidade Cabo anatômico para rolo de pintura - 23 cm. Pincéis Tigre 3,20 320,00 

95 150 Unidade Sifão sanfonado. Blukit 4,46 669,00 

210 20 Unidade 

Caixa D'água de 500 litros, em polietileno, com tampa, com 
sistema de encaixe de tampa que dispensa parafusos e 
amarras na instalação, garantindo ainda mais vedação e 
conservação da água. Com certificação NBR 14799. 

Tigre 171,00 3.420,00 

211 20 Unidade 

Caixa D'água de 1.000 litros, em polietileno, com tampa, 
com sistema de encaixe de tampa que dispensa parafusos e 
amarras na instalação, garantindo ainda mais vedação e 
conservação da água. Com certificação NBR 14799. 

Tigre 278,00 5.560,00 
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TOTAL GERAL R$ 48.856,50

Ata de Registro de preços n. 551/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - MAIA & GROSSI LTDA M. E. � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 10.302.631/0001-19. 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
96 50 Unidade Luvas soldável ¾. Plastilit 0,30 15,00
122 3.000 Unidade Bucha de fixação 10 Gerplast 0,05 150,00
159 2 Cento Arruela de 1/4 Chang 6,00 12,00 

TOTAL GERAL R$ 177,00 

Ata de Registro de preços n. 552/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - TOLED COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL 
ELÉTRICO LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 24.427.864/0001-52.  

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$
Valor Total 

R$
50 50 Unidade Refletor slim led 200w branco 6.500w - 20000lm Briwax  359,00 17.950,00 
51 50 Unidade Refletor slim led 100w branco 6.500k - 10000lm Briwax 160,00 8.000,00 
52 50 Unidade Refletor slim led 50w branco 6.500k - 4500lm Briwax 71,00 3.550,00 

53 50 Unidade 
Lâmpadas led tubular em poliuretano com canaleta de alumínio 
18w - 120 cm- 1980lm 

Briwax 14,20 710,00 

TOTAL GERAL R$ 30.210,00

Ata de Registro de preços n. 553/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - M F DA SILVA CONSTRUÇÕES � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 85.093.433/0001-91, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 553/2017.  

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$
119 10 Unidade Broca chata para madeira 3/8 Vonder 5,90 59,00 
120 10 Unidade Broca chata para madeira 5/16 Vonder 6,00 60,00

TOTAL GERAL R$ 119,00

Ata de Registro de preços n. 554/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - SULIAN ALANA SOARES � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 19.028.806/0001-16. 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

17 300 Lata 
Tinta látex pva branca, 18 litros. Linha premium. Norma 
abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Hydronorth 175,00 52.500,00 

18 100 Lata 
Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 18 litros - linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Hydronorth 149,50 14.950,00 

23 200 Lata 
Tinta látex, acrílico, semi brilho, cor a definir, embalagem 
com no mínimo 18 litros. Linha premium. Norma abnt nbr 
11702 ou abrafati. 

Hydronorth 139,00 27.800,00 

24 100 Lata 
Tinta acrílica semi-brilho, cor gelo - lata 18 litros. Linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Hydronorth 210,00 21.000,00 

103 2.000 
Metro 

quadrado
Tela para alambrado galvanizado fio 12 - malha:3". Top Alambrados 8,60 17.200,00 

TOTAL GERAL R$ 133.450,00

Ata de Registro de preços n. 555/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - TRANSPORTHAL � TRANSPORTES E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.147.413/0001-42. 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
02 3.000 Saco Cimento CPII-32, com 50kg cada. Cauê 16,40 49.200,00

05 3.000 Metro quadrado Piso cerâmico 57x57 - pei 5. Fiorano 14,95 44.850,00 

06 750 Metro cúbico Areia lavada - média. Porto São José 71,00 53.250,00
07 250 Metro cúbico Areia lavada - média. Porto São José 71,00 17.750,00 
41 100 Unidade Lâmpadas vapor de sódio 250w, tubular. Osram 34,00 3.400,00 
42 2.000 Unidade Lâmpadas compactas 30w, 127volts Osram 13,30 26.600,00 
43 50 Unidade Lâmpadas vapor de sódio 400w tubular. Osram 38,50 1.925,00
44 1.000 Unidade Lâmpadas compactas 30W, 220 volts. Osram 14,00 14.000,00
45 1.000 Unidade Lâmpada fluorescente Osram 5,40 5.400,00 
46 100 Unidade Lâmpada led bulbo branca 40w - 2800lm Osram 48,50 4.850,00 
47 100 Unidade Lâmpada led "u" 24w - 1800 lm Osram 19,50 1.950,00
48 100 Unidade Lâmpada led "u" 16w - 1600 lm Osram 12,00 1.200,00

49 50 Unidade 
Lâmpada led tubular em poliuretano com canaleta de 
alumínio 40w - 240 cm - 4500lm 

Osram 38,00 1.900,00 

54 50 Rolos Fio flexível 10mm, branco, 750v, rolo com 100m. Corfio 250,00 12.500,00 
55 50 Unidade Calha para lâmpada de led de 1,20m Brasfort 12,00 600,00 
57 50 Rolos Fio flexível 6mm, preto, 750v rolo com 100m. Corfio 139,00 6.950,00
58 50 Rolos Fio flexível 1mm, amarelo, 750v, rolo com 100m. Corfio 38,00 1.900,00
62 100 Unidade Lâmpadas vapor metálico 400w, branca, tubular. Osram 47,00 4.700,00 
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68 50 Unidade Reator para lâmpada vapor metálica 400w. RCG 70,00 3.500,00
71 20 Unidade Lâmpadas vapor metálico 400W, azul. Osram 63,00 1.260,00
72 250 Unidade Reator 2x40w. RCG 19,50 4.875,00
73 50 Rolos Fio flexível 4mm, branco, 750v, rolo com 100m. Corfio 95,00 4.750,00 
75 50 Unidade Disjuntor bifásico 90Dn preto. Soprano 66,00 3.300,00 
76 100 Unidade Disjuntor trifásico preto, 50ª. Soprano 36,00 3.600,00
77 500 Unidade Tomada sistema X com caixa. Ilumi 7,00 3.500,00
78 50 Unidade Disjuntor trifásico 50a Soprano 42,00 2.100,00 
80 500 Unidade Soquetes de porcelana E40. Lorenzett 4,90 2.450,00 
81 1.500 Unidade Lâmpadas compactas 48W, 127 volts. Osram 21,50 32.250,00 
82 1.000 Unidade Lâmpadas compactas 48w, 220 volts Osram 20,50 20.500,00
116 10 Unidade Broca AC RAP 338 5/16 Irwin 7,00 70,00
124 3.000 Unidade Bucha de fixação 6 IV Plast 0,05 150,00 
127 20 Unidade Disco diamantado turbo 480 Irwin 12,00 240,00 
130 5 Conjuntos Parafuso 3/16x5/8 cab. Redonda. Jomarca 3,50 17,50 
133 5 Unidade Facão sem bainha grande Disma 13,50 67,50
135 3 Unidade Rastelo de ferro com  cabo. Famastil 11,50 34,50
143 9 Unidade Martelo médio 27mm Famastil 16,00 144,00 
150 50 Unidade Picareta com cabo 2 kg Fuzil 15,00 750,00 
155 10 Unidade Trado 25 cm com cabo Fuzil 45,00 450,00
163 2 Cento Arruela 3/16 Jomarca 1,89 3,78
166 2 Cento Arruela 5/8 Jomarca 14,00 28,00 
168 12 Cento Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x3/8. Jomarca 2,30 27,60 
171 300 Unidade Parafuso sextavado 5/16x2". Jomarca 0,17 51,00 
173 1 Quilograma Prego telheiro 18x27x1/2. Gerdau 12,00 12,00
184 100 Unidade T para tomada Empalux 3,50 350,00

185 50 Unidade 

Chuveiro de parede 220 WT com 04 temperaturas, em
termoplásticos, elastômeros e ligas metálicas, com 
mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual e 
manual de instruções. Garantia de 12 meses. 

Fame 25,00 1.250,00 

186 50 Unidade 

Chuveiro de parede 110WT com 04 temperaturas, em
termoplásticos, elastômeros e ligas metálicas, com 
mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual e 
manual de instruções. Garantia de 12 meses. 

Fame 25,00 1.250,00 

195 600 Unidade Ferro bitola 5/16 barra com 12 metros. Gerdau 10,50 6.300,00
197 110 Unidade Reparo de válvula hidra 25/50. Hydra 12,50 1.375,00
203 60 Unidade Chapa em mdf  2,75x1,85 - 15mm. Goldena 67,00 4.020,00 
204 100 Unidade Chapa em mdf 2,75x1,85 - 18mm Golden 64,00 6.400,00 
205 20 Unidade Chapa em MDF 2,75x1,85  12mm Golden 65,00 1.300,00

207 30 Unidade 
Campainha sem fio na cor branca, com capacidade de 
funcionamento para distancia de no mínimo 100 metros, 
modelo eletrônico.

Fame 43,00 1.290,00 

212 2 Unidade 
Carro armazém dobrável em aço com capacidade de no 
mínimo 150Kg, rodas de borracha integral 8. 

Fisher 195,00 390,00 

213 2 Unidade 

Carro para carga tipo plataforma em aço, capacidade 
mínima de 150Kg, alça dobrável com trava rodas fixas e 
giratórias, pneus em polipropileno e borracha 
termoplástica, na cor azul, dimensões mínimas da 
plataforma 735x470mm. 

Fisher 145,00 290,00 

217 100 Unidade 
Torneira giratória para cozinha na cor branca, bica alta -
mesa, com bica móvel, altura mínima de 25cm, em 
plástico abs.

Durin 12,00 1.200,00 

TOTAL GERAL R$ 362.470,88 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 078/2017 � Processo Adm. N º 144/2017. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E 
MAQUINÁRIOS DIVERSOS) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APAE (ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme 
segue: 

Ata de Registro de preços n. 544/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 77.578.524/0001-99. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

08 1 Und 
Lavadora de roupas com capacidade mínima de 15 kg, opções de 
programas de lavagem, tecla de economia, tecla avançar etapas, 
programa rápido, preferencialmente na cor branca. 

Colormaq � 
LCA15KG 

1.608,00 1.608,00 

09 1 Und 
Notebook especificações mínimas: 4gb/1tb/tela de 15" com processador 
mínimo de 2 núcleos, com sistema operacional compatível. 

Lenovo � 320-15IAP 1.585,90 1.585,90 

10 1 Und Forno microondas com capacidade mínima de 30 litros. Acelga � MS3052R 510,00 510,00 

TOTAL GERAL R$ 3.703,90 

Ata de Registro de preços n. 545/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 ARCHILLA & ARCHILLA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 12.545.317/0001-92. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

03 6 Und 
Fragmentadora de papel - com capacidade mínima de fragmentação 06 
folhas/ capacidade mínima do cesto: 11 litros. 

Multilaser � OF003 187,00 1.122,00 

04 3 Und 
Filmadora profissional - filmagem full hd/ zoom óptico mínimo 21x / 
lente grande angular de no mínimo 28mm/ tela de lcd de no mínimo 3", 
garantia mínima de 01 ano. 

Panasonic AG-AC8PB 5.526,00 16.578,00 

11 6 Und 
Tablet 8gb tela mínima de 7", 8gb, wi-fi, duas câmeras digitais 
integradas, processador mínimo de 1.2g, memória ram de no mínimo 
1gb, conexão bluetooth. 

Acer Iconia B1-A71 270,00 1.620,00 

TOTAL GERAL R$ 19.320,00 

Ata de Registro de preços n. 546/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

05 1 Und 
Fogão semi-industrial 4 bocas a gás duplas, com grelhas de ferro fundido, 
4 queimadores, com painel mínimo de 30x30 

Itajobi Semi Industrial 816,00 816,00 

07 1 Und 
Refrigerador frost free com capacidade mínima de 422 litros, 
preferencialmente na cor branca. 

Consul 
CRM54BBBNA 

2.596,43 2.596,43 

13 1 Und 
Máquina de fazer fraldas - com produção de no mínimo 25 fraldas por 
minuto, no formato tradicional, já pronta para o acabamento/ produzir 
fraldas tamanhos p, m, g, gg. 

Baby Ju FX 200 5.434,00 5.434,00 

TOTAL GERAL R$ 8.846,43 

Ata de Registro de preços n. 547/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 - COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.028.158/0001-84.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

02 2 Und 
Impressora de crachá e cartões pvc - especificações mínimas: com 
interface de comunicação ubs/ com kit: colorido (mínimo 250 
impressões)/ painel preto (mínimo 250 impressões)/ cartão pvc branco. 

Magcardi 4.790,00 9.580,00 

Ata de Registro de preços n. 548/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017- P. J. DA SILVA SOUZA � COMÉRCIO E SERVIÇOS � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 20.853.595/0001-35.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 3 Und 
Ferro de passar industrial a vapor com acionamento mecânico do vapor/ 
sistema segurança com termostato regulável reforçado; fio elétrico anti-
chama/ resistência tubular blindada dupla c/ garantia mínima de 01 ano. 

Okashi � OK-300 455,79 1.367,37 

06 1 Und 
Máquina a laser com potência de laser mínima 100w/ espessura de corte 
mínima 20mm (no acrílico). 

Gold GS-6040 41.651,22 41.651,22 

TOTAL GERAL R$ 43.018,59 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 20 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 082/2017 � Processo Adm. N º 152/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E VANS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD E AO CORPO DE BOMBEIRO DE ARAPONGAS.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme 
segue: 

Ata de Registro de preços n. 587/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - GONÇALES E MENDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 03.824.492/0002-09.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor 
 Total  
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 09 - 45% - 

TOTAL GERAL  R$100.000,00 

FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

GM - CHEVROLET S10 - Diesel ARE 2260 2008 Vermelha 00134731808 

FORD Ranger - Diesel AQP 1176 2008 Vermelha 00985778563 

VOLKSVAGEN Saveiro 1.6 AOU 4892 2007 Vermelha 00921042388 

VOLKSVAGEN Gol 1.6 ANK 4557 2005 Vermelha 00874382106 

VOLKSVAGEN Parati 1.6 AVZ 8315 2012 Vermelha 00488884802 

MERCEDES BENS 415 Cdi - Diesel S10 AXH 1335 2012 Vermelha 00564613959 

RENAULT Master Dci 120 Diesel ARB 4998 2008 Vermelha 00126373671 

FIAT Palio Weekend Adv AXR 8223 2013 Vermelha 00593245962 

FIAT Palio Weekend Adv AXR 5044 2013 Vermelha 00593244877 

Ata de Registro de preços n. 588/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - MARIA IRENE DOS SANTOS & CIA. LTDA � ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 03.645.062/0001-49.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 07 - 45% - 

TOTAL LOTE 07 R$129.500,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 08 - 45% - 

TOTAL LOTE 08 R$112.000,00 
TOTAL GERAL R$241.500,00 

LOTE 07 

FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

FIAT Palio Week BAE-7431 2015/16 Branca 1072872673 
FIAT Palio Week BAE-7433 2015/16 Branca 1072870514 
FIAT Palio Week BAE 7434 2015/16 Branca 1072874250 
FIAT Palio Week Elx Flex AQJ-4603 2008 Branca 977136930 
FIAT Palio Elx AQJ-4605 2008 Branca 977142728 
FIAT Palio Elx AQJ-4610 2008 Branca 977138488 

FORD Camioneta Ranger Xlt AAY-5674 01 Vermelha 768678943 
VOLKS Gol 1.6 Power AND-4046 05 Vermelha 865780242 
VOLKS Voyage 1.6 ARF-4787 2009 Branca 135594359 
VOLKS Voyage EDG-6429 2009/10 Prata 197780539 

GM Meriva Joy HFO-7604 2011 Branca 317021400 
GM Meriva Joy HFO-7603 2011 Branca 317021753 

FORD Cam Ranger Xls 12p HCF-8760 2011 Preta 325623473 
FORD Cam Ranger Xls 13p HCF-8195 2011 Branca 323399940 
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GM Blazer Advantage AUE-5098 2011 Branca 335446760 
GM Blazer Advantage AUE-4765 2011 Branca 335441742 
GM Blazer Advantage AUE-5107 2011 Branca 335444822 
GM Blazer Advantage AUE-4767 2011 Branca 335442587 

HAFEI Camionete Van AVH-1872 2011/2012 Branca 459597507 
FORD Fiesta Street AME-0361 2004/2005 Branca 839051360 

VOLKS Saveiro 1.6  ANG-0442 2005 Vermelha 869393766 
RENAULT Logan FUY-4057 2014 Branca 1012692253 

MITSUBICHI Pajero 4x4 Outdoor R3 BAW 6608 2016/2017 Preta 1100995070 
VW Crossfox ADU 4891 2007/2008 Vermelha 0921042396 
GM S10 Advantage ARY 8267 2009/2010 Vermelha 0177776544 

LOTE 08 

FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 
FIAT Palio Ex AJU-4633 2001 Branca 755522036 
FIAT Doblo Elx AKH-3504 2002 Vermelha 783982712 
VW Kombi AQT-1785 2008/09 Branca 991199294 
VW Kombi AIC-6012 1998/99 Branca 707379768 
VW Gol 1.0 Giv ARQ-6683 2009/10 Branca 161587054 

CITROEN Jumper AWQ-0372 2013/13 Branca 525698876 
VW Kombi ALR-5581 2004 Branca 825502349 
FIAT Uno Mille Economy AXE-4976 2013/14 Branca 554194554 
VW Kombi AXE-8120 2013/14 Branca 554856468 
VW Kombi AXE-8121 2013/14 Branca 554856948 

CITROEN Jumper AXP-4957 2013/14 Branca 588154849 
FIAT Uno Vivage AXH-4544 2013 Branca 565220888 
FIAT Palio Week AXT-9137 2013/14 Branca 596599498 
FIAT Palio AZB-2456 2014 Branca 1027086141 
FIAT Uno Mille AXV-8779 2012 Branca 599637730 

Ata de Registro de preços n. 589/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - TACARI & TACARI LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 82.498.759/0001-00. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 
45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 01

- 45% - 

TOTAL LOTE 01 R$105.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 02 - 45% - 

TOTAL LOTE 02 R$42.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 03 - 45% - 

TOTAL LOTE 03 R$17.500,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 04 - 45% - 

TOTAL LOTE 04 R$7.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 05 - 45% - 
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TOTAL LOTE 05 R$7.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo 
(R$) por hora 

trabalhada 

Percentual de 
desconto 

Valor Total 
(R$) 

Valor do desconto do 
lote após aplicação da 

fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, kombis e vans), relacionados a 
seguir: 

R$115,00 45% R$63,25 

45% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 06 - 45% - 

TOTAL LOTE 06 R$175.000,00 
TOTAL GERAL  R$353.500,00 

LOTE 01 
FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

VW Gol 1.0 Plus ANU-9422 2006 Branca 886397928 
VW Voyage 1.6 AUF-9619 2011 Branca 337810532 
VW Gol 1.0 Giv ATW-6779 2011 Branca 322904293 
VW Gol 1.0 Giv ATX-7828 2011/12 Branca 324491662 

FIAT Doblo Cargo  ANB-1461 2001 Branca 862414520 
VW Jetta Variant ATW-6782 2011 Cinza 322911168 
FIAT Punto AQR-6177 2008 Vermelho 989367878 
VW Voyage AWD-8577 2013 Preta 494561483 
VW Santana ACS-0667 2005 Preta 00856107085 
VW Saveiro AYY 2565 2014/2015 Preta 01024026920 

LOTE 02 
FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

VW Gol 1.0 Giv ASZ-5064 2010/2011 Branca 232230668 
FIAT Palio Fire ALM-5215 2004 Branca 820491144 
FIAT Palio Fire ALM-5216 2004 Branca 820491152 
FIAT Palio Fire ALM-5217 2004 Branca 820491187 
VW Voyage AYQ-6339 2014/2015 Branca 1165142829 

LOTE 03 
FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

VW Saveiro GQS-8467 2001 Dourada 759493685 
VW Kombi AXA-0667 2011/2012 Branca 389372552 

LOTE 04 
FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

FIAT Palio Weekend AYR-8959 2014 Branca 1285020526 

LOTE 05 
FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 

FIAT Siena AYU-2460 2014/15 Branca 1018018597 

LOTE 06 

FABRICANTE MODELO PLACA ANO COR RENAVAM 
KIA Besta Gs Grand AKQ-5251 2002 Branca 796458251 
VW Kombi AJL-5955 2000/01 Branca 743001796 
VW Kombi AKR-2675 2002/03 Branca 797004890 
VW Kombi AJL-5957 2000/01 Branca 742840417 
VW Kombi AJL-5958 2000/01 Branca 742997944 
FIAT Uno Mille Five AMX-6408 2001 Branca 859781003 
KIA Besta Gs Grand ALQ-7919 2004 Branca 825043697 
KIA Besta Gs Grand AKQ-9250 2001 Branca 796458324 
VW Kombi AJL-5954 2000 Branca 742997979 
VW Kombi ATE-9301 2010 Branca 255707312 
VW Kombi ATE-9304 2010 Branca 255699417 
VW Kombi ATE-9315 2010 Branca 255715633 
VW Voyage 1.6 AUB-4388 2011/12 Branca 330452258 
VW Kombi AVU-3429 2012 Branca 479992711 
VW Kombi AVU-3425 2012 Branca 479992274 
VW Kombi AVU-3623 2012 Branca 479991103 
VW Kombi AVU-3433 2012 Branca 479991847 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 119/2017 � Processo Adm. N º 231/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E EVENTOS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 002/2018, assinada em 19 de Janeiro de 2018 - EFICAZ LOCADORA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.311.835/0001-01.  

Item Qtd. Unid. Descrição 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

01 210 DI 

Banheiros químicos que dispensem rede de esgoto e possua vaso sanitário, 
suporte para papel e mictório, produzido em polietileno de alta densidade, com 
piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção 
de luz, trinco e porta com fechamento automático. Incluso todas as despesas de 
transporte, montagem e produtos químicos para higienização. � SATÉLLITE  

230,00 48.300,00 

02 12 DI 

Banheiros químicos que dispensem rede de esgoto e possua vaso sanitário, 
suporte para papel e mictório, produzido em polietileno de alta densidade, com 
piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção 
de luz, trinco e porta com fechamento automático para utilização por portadores 
de necessidades especiais (p.n. e). Incluso todas as despesas de transporte, 
montagem e produtos químicos para higienização. � SATÉLLITE  

290,00 3.480,00 

TOTAL GERAL R$ 51.780,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 19 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação � Processo Administrativo nº 211/17 � Inex. nº 022/17 

Processo Administrativo nº. 211/2017 � Inexigibilidade nº. 022/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 010/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

SANTA CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 13.556.457/0001-29 
RUA JACOMO VALERIO, 57, CENTRO, SABAUDIA � 

PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 24 de julho de 2018.

Cristiane Franco 
Presidente
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Licitação � Processo Administrativo nº 216/17 � Inex. nº 024/17 

Processo Administrativo nº. 216/2017 � Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

SANTA CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 13.556.457/0001-29 
RUA JACOMO VALERIO, 57, CENTRO, SABAUDIA � 

PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 24 de julho de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente 
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PROCON - ARAPONGAS 

Edital de Intimação nº 09/2018 

O Coordenador Executivo do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 047/2018, INTIMA a FUNILARIA PROSPERAR à efetuar o pagamento do valor 

de R$ 1.340,00 (Hum mil, trezentos e quarenta reais) a titulo de multa, proveniente de Decisão Administrativa 

expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar da 

presente, sob pena de inscrição em divida ativa e execução judicial. 

Arapongas, 24 de julho de 2018. 

PAULO SÉRGIO CAMPAROTO 

Coordenador Executivo 
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