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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2018 PARA
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA
DA SAÚDE E ODONTOLÓGICA EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS, AOS AGENTES E/OU SERVIDORES
PÚBLICOS ATIVOS/INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA/INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS-PR, COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE
TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS-PR.

O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná,
com endereço à Rua Garças, nº. 750, centro, através da
Secretaria Municipal de Administração, torna público
que se acha aberto o presente EDITAL DE
CHAMAMENTO nº. 01/2018 para credenciamento de
Pessoas Jurídicas interessadas em prestar serviços na
área da saúde e odontológica em condições especiais
aos agentes e/ou servidores/empregados públicos
ativos e ou inativos da Administração Púbica Direta/
Indireta, do Município de Arapongas-PR, com
consignação em folha de pagamento, cujos valores não
poderão exceder à margem total consignável de 30%
(trinta por cento) do vencimento do servidor. O referido
credenciamento se realizará mediante a celebração de
Termo de Cooperação em consonância aos Princípios
elencados na Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações,
Lei Federal nº.13019/14, Lei Municipal nº. 4.451 de 25 de
janeiro de 2016 e demais especificações constantes do
presente edital.

1. OBJETO:

1.1 Credenciamento de Pessoa Jurídica (Clínica),
para a formalização de Termo de Cooperação com o
Município de Arapongas, visando a prestação de
serviços na área da saúde e odontologia em condições
especiais, com redução de valores praticados no mercado
aos servidores públicos ativos da Administração Direta
do Poder Executivo do Município de Arapongas, com
consignação em folha de pagamento, nos termos da
minuta de cooperação.

2. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO:

2.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os
seguintes documentos:

a)  Contrato Social devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e
Documentos, em que conste, dentre os seus objetos, a
prestação dos serviços indicados no item 1.1.

b) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal,
relativa ao domicílio ou sede do credenciado, composta
de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, expedida
pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio
equivalente admitido por lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa
ao domicílio ou sede do credenciado, composta de
certidão negativa de tributos estaduais, ou positiva com
efeito de negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda
do Governo do Estado, ou por qualquer outro meio
admitido por lei, ou Certificado de Isenção de Tributos
Estaduais;

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda
Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União
ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita
Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN/RFB nº.
1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido
por lei.

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei (Certificado do FGTS).

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos
Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do
Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº. 12.440/
2011 e resolução Administrativa nº. 1470 de 24 de agosto
de 2011).

h) Alvará de localização fornecido pelo Município do
estabelecimento;

i) Declaração, conforme o modelo instituído pelo
Decreto Federal nº 4.358/2002, que atende ao disposto
no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

j) Certidão de registro no órgão competente, qual seja
CRO/PR e ou CRM/PR;

2.2. Os documentos poderão ser apresentados por cópia
autenticada por tabelião ou por servidor do Município
ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os
documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de
certificação digital, serão tidos como originais, estando
sua validade condicionada a verificação de autenticidade
pela Administração.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

3.1. A escolha da credenciada e ou do profissional
será feita exclusivamente pelo agente e/ou servidor/
empregado público, que receberá a lista dos
credenciados, com os seus respectivos horários de
atendimento.

3.2 Para a realização do procedimento e ou serviço, o
beneficiário deverá fazer prova de sua condição de agente
e/ou servidor/empregado ou outra forma de vínculo
funcional.

3.3 A contratação de procedimentos e ou serviços,
constitui operação firmada exclusivamente entre a
credenciada e o beneficiário, cabendo unicamente a essas
partes zelarem pelo seu cumprimento.

3.4 Cada agente e/ou servidor/empregado público ficará
responsável, direta e individualmente, pelo contrato de
assistência em saúde que assinar com a clínica escolhida
e pelos serviços e ou procedimentos que expressamente
autorizar ou consentir. Por sua vez, a credenciada ora
escolhida, responderá pelo cumprimento da legislação e
por qualquer dano ou prejuízo reclamado pelo
beneficiário.

3.5 O Município de Arapongas, não responde, em
nenhuma hipótese, pelos serviços contratados por seus
agentes e/ou servidores/empregadores públicos, nem
pelas condições oferecidas pela credenciada,
restringindo sua responsabilidade à mera averbação dos
valores autorizados pelo beneficiário e ao repasse à clínica
credenciada em relação aos serviços e ou procedimentos
livremente convencionados.

3.6  A clínica credenciada será responsável exclusiva e
integralmente pela prestação dos serviços e ou
procedimentos e pela utilização de profissionais para
sua execução.
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3.7 Todos os serviços se ou procedimentos, serão
prestados exclusivamente na clínica credenciada, com
pessoal e material próprios, sendo de sua
responsabilidade exclusiva e integral todos encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
decorrentes da prestação do serviço, cujos ônus e
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser
transferidos para o Município

3.8  A clínica credenciada deverá cumprir todas as
obrigações previstas neste edital.
3.9 No caso de descumprimento das condições de
credenciamento ou de infração às cláusulas do Termo
de Cooperação, a Prefeitura poderá promover o
descredenciamento da clínica, não permitindo novos
contratos, porém respeitando os já firmados até que se
finalizem os serviços e ou procedimentos a serem
realizados, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação federal e municipal incidente.

3.10 Nos casos em que não se processar o pagamento
por força de afastamento ou qualquer situação funcional
que acarrete a exclusão do servidor da folha, fica o
Município eximido de qualquer responsabilidade quanto
a não efetuação do desconto, ficando facultado à
credenciada realizar a cobrança judicial ou extrajudicial
do saldo devedor diretamente do agente e/ou servidor/
empregado público.

4.  É vedado:

a) A prestação dos serviços do credenciado nas
dependências ou setores próprios do Município de
Arapongas;

b) O credenciamento de profissionais que sejam
servidores, conforme artigo 84 da Lei nº 8.666/1993, do
Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas
com as quais esses mantenham qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista, conforme artigo 9º, inciso III e §3º,
respectivamente, da Lei nº 8.666/1993;

c) O Município reserva-se o direito de fiscalizar,
de forma permanente, a prestação dos serviços pelos
credenciados, podendo proceder no descredenciamento,
em casos de má prestação, que deverá ser verificada em
processo administrativo específico, com garantia do
contraditório e da ampla defesa.

d) Em caso de negativa injustificada de atendimento,
posteriormente a conclusão do processo administrativo,
além do descredenciamento, serão aplicadas as
seguintes penalidades:

e) Multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do serviço omitido, por ocorrência;

f) Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com o Município
pelo prazo de 2 (dois) anos.

g)  A credenciada poderá solicitar o seu
descredenciamento a qualquer tempo, desde que
observando o prazo de antecedência de 10 (dez) dias,
durante o qual deverá atender a eventual demanda
existente.

4.1. A participação no presente procedimento
implica a aceitação de todos os seus termos e condições.

5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

5.1 A Clínica interessada no credenciamento deverá
apresentar envelope mencionando em sua parte externa
o número do edital de chamamento, com todos os
documentos enumerados no item 2.1 e suas alíneas.

5.2 No caso de documentos emitidos por meio de sistema
eletrônico, a aceitação fica condicionada à verificação
de autenticidade pela internet.

5.3  Não serão aceitos protocolos ou quaisquer
outras formas de apresentação que não sejam as
exigidas neste edital.

5.4 Todos os documentos deverão se reportar à
sede ou à filial que firmará o Termo de Cooperação com
o Município de Arapongas/PR e oferecerá o serviço aos
agentes e/ou servidores/empregados.

5.5 O recebimento da documentação ocorrerá
junto à Procuradoria Jurídica do Município de
Arapongas, que receberá o envelope contendo a
documentação apresentada pelos interessados, mediante
protocolo.

5.6 A Procuradoria Jurídica conferirá os
documentos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data final de entrega dos envelopes.

5.7 Caso a documentação apresentada pela
interessada esteja incorreta e/ou incompleta, será
admitida, a sua complementação, no prazo de até 03 (três)
dias úteis a partir da data de recebimento da solicitação.

5.8 Será divulgada lista das clínicas aptas ao
credenciamento, através de publicação no Diário Oficial
do Município de Arapongas/PR.

6. DO TERMO DE COOPERAÇÃO

6.1 As Clínicas declaradas credenciadas, na forma
deste edital, poderão firmar Termo de Cooperação com
o município nos termos do presente edital, como
condição para a prestação de serviços na área da saúde
e odontologia em condições especiais,

6.2 O Termo de Cooperação deverá propiciar
condições especiais aos agentes e/ou servidores/
empregados públicos municipais, com redução de
valores de procedimentos odontológicos praticadas no
mercado por Clínicas Especializadas.

6.3 A celebração do Termo deverá ser precedida da
comprovação das condições de habilitação e
qualificação exigidas, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/
93, suas alterações, Lei Federal nº.13.019/14, Lei
Municipal nº. 4.451 de 25 de janeiro de 2016.

7. DO PRAZO

7.1 O Termo de Cooperação será celebrado pelo prazo
de 30 (trinta) meses, podendo ser rescindido a qualquer
tempo, mediante manifestação formal, mantendo-se,
porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pelo
Município de Arapongas, até a efetiva liquidação dos
empréstimos concedidos.

7.2 As Clinicas credenciadas serão convocadas para,
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos assinar o Termo
de Cooperação, sob pena de caracterizar sua desistência
ao ato.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 É facultada à administração, em qualquer fase do
certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo de
credenciamento, desde que não implique inclusão de
documento ou informação que deverá constar,
originariamente, da proposta.

8.2 As Clínicas credenciadas deverão fazer o
acompanhamento, realizando ajustes necessários à
adequação do objeto.

8.3 Será descredenciada, a qualquer tempo, a empresa
que não mantiver, durante a vigência do Termo de
Cooperação, as mesmas condições de habilitação que
possibilitaram o seu credenciamento, ou, ainda, aquela
cujo Termo venha a ser rescindido, nas hipóteses
previstas no respectivo instrumento.

8.4 A qualquer tempo, antes da apresentação do
envelope único, poderá a administração, se necessário,
modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a
divulgação de novo aviso no Diário Oficial do Município
de Arapongas-PR, com restituição de todos os prazos
exigidos em lei.

8.5 As informações e esclarecimentos necessários ao
perfeito conhecimento do objeto deste chamamento
serão prestados pela Procuradoria Jurídica (Setor de
Convênios), localizada na Rua Das Garças, nº. 750 -
Centro, ou pelo telefone (43) 3902-1050 e-mail:
jurídico.convenios@arapongas.pr.gov.br

Arapongas, 07 de junho de 2018.

VALDECIR ANTÔNIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 091/2018.
Concorrência: nº. 006/2018.
Contrato: n. º 343/2018
Partes: Município de Arapongas e MARCELO RICARDO
FERREIRA – EIRELI., CNPJ nº 19.406.928/0001-07, neste
ato representado por Marcelo Ricardo Ferreira, inscrito
no CPF/MF nº 979.783.029-20.
Objeto: contratação de empresa especializada visando
a pavimentação e drenagem pluvial da rua rouxinol de
acordo com o convênio n.° 024/2018, firmado com a
secretaria de estado de infraestrutura e logística, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Valor: R$ 2.093.949,84 (dois milhões noventa e três mil
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência será até 31/12/
2019 com início na data de assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

PORTARIA Nº. 245/18, DE 11 DE JUNHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto no artigo
35, inciso V, alínea g) da Lei Federal nº.13019/14.

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar a servidora pública municipal,
JULIANA PARAZZI, ocupante do cargo de Enfermeira,
de provimento efetivo, matrícula nº. 111015/1, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a função de
Gestora das parcerias celebradas pela Secretaria de
Saúde com as organizações da sociedade civil mediante
Convênios, Termos de Colaboração ou Termos de
Fomento.

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

Arapongas, 11 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 406/18, DE 11 DE JUNHO DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 
2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 
Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 
17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2018, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 84.160,60 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais e sessenta centavos). 

  

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.032/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente............................................................. .......... R$   84.160,60 
 Fonte de Recurso 350 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2017 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
350 Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN). 84.160,60 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 
Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 FUNÇÃO: SAÚDE
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da

Secretaria de Saúde 
Fonte de Recurso 350 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 
Permanente

R$ 1,00 84.160,60 - - -

Principais serviços e ou produtos
0001 Manter os serviços administrativos da secretaria Apoio 

Administrativo 
01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 
das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no 
Anexo V da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo 
descrita: 

ORGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 FUNÇÃO: SAÚDE
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde

Fonte de Recurso 350 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 84.160,60
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços administrativos da secretaria Apoio Administrativo 01 
Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 11 de junho de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Diretoria de Recursos Humanos
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Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO DE EMPREGO PÚBLICO

EDITAL nº 021/18, de 07 de junho de 2018.

A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo de Emprego Público, aberto pelo Edital 
nº 052/16, de 30/06/16, homologado através das Publicações nºs 021/16, de 11/11/16 e 025/16, de 08/12/16, prorrogado pelo Decreto nº 887/17, de 

30/10/17; e considerando: 

 - o contido nas CI�s nºs 508/2018, 509/2018, 510/2018 e 533/2018, de solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, as quais com 

deferimento do Sr. Secretário Municipal de Administração em 25/05/18 e 07/06/18, tendo em vista rescisões contratuais procedidas pelos Decretos nºs 

962/17, 963/17, 037/18, 049/18, 176/18, 265/18, 673/17, 079/18, 004/18, 353/18, 342/18 e 343/18, referentes a Agente Comunitário de Saúde, Agente de 
Combate às Endemias e Enfermeiro - PSF. 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1° - FICAM CONVOCADOS(AS) os(as) candidatos(as), constantes do ANEXO deste, para comparecerem na Diretoria de 
Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

publicação deste, no horário das 09h às 11h e das 13h às 17h, para serem encaminhados(as) aos exames médicos pré-admissionais e demais 

formalidades legais, nos termos do previsto no item 12 e subitens do citado Edital nº 052/16. 

Art. 2º - O agendamento para realização do exame médico ocorrerá durante o prazo para comparecimento, previsto no art. 1º deste 

Edital. 

Art. 3º - A admissão dos candidatos considerados aptos na avaliação médica, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da data de emissão do laudo médico, após análise e validação da documentação apresentada. 

Art. 4º - Será considerado inabilitado no Processo Seletivo Público, os candidatos convocados e/ou reconvocados que não 
comparecerem no prazo mencionado. 

               

Art. 5º - O candidato, que convocado, recusar a assumir o emprego, poderá ser transportado para o final da lista de classificação, 
desde que requeira esta opção, por escrito, em formulário próprio, a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos no endereço acima, o qual poderá ser 

reconvocado por uma única vez e, não assumindo o emprego em questão, perderá seu direito à admissão neste processo seletivo público. 

Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

           Arapongas, 07 de junho de 2018. 

         
                                                         VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                   SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
                                                           Secretário Municipal de Administração                                                                                            Prefeito                                    

ANEXO  
EDITAL nº. 021/18, de 07 de junho de 2018. 

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   
INSCRIÇÃO Nº.                                NOME CLASSIFICAÇÃO

46201003 MARIA CARMEN DE JESUS ROCHA MASSULO 12 

46200710 SILVANA GONÇALVES DE AGUIAR LOPES 13 

46201191 EDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA 14 

EMPREGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
INSCRIÇÃO Nº.                                NOME CLASSIFICAÇÃO

46201112 MONALISA BARBOSA 38 

46200176 AMANDA ANDRADE 39 

46201078 MARCIA SAYURI OGUIDO RAMOS 40 

46201077 PEDRO AUGUSTO MAXIMIANO 41 

46200247 TALITA VICENTE DA COSTA 42 

46200404 MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS 43 

46200214 IPAULA MEDEIROS RODRIGUES 44 

46201317 THIAGO RODRIGO DE SOUZA PULIESE 45 

 EMPREGO: ENFERMEIRO - PSF  
INSCRIÇÃO Nº.                                NOME CLASSIFICAÇÃO

46201110 FLAVIA LUCIANA JANDRE LESSA 15 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 026/2018 � Processo Adm. N º 044/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE.
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.349.370/0001-95, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 317/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 50 Pares 
Caneleira 1kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado 

Proftness 11,35 567,50 

02 30 Pares 
Caneleira 2kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado 

Proftness 13,10 393,00 

03 20 Pares 
Caneleira 3kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado 

Proftness 16,80 336,00 

15 2 Unidade 

Escada multiuso dobrável de alumínio de 1,2 mm. Leve, compacta, de fácil 
manuseio e não enferruja. Super-resistente, suporta até 150 kg. Com dobradiças 
em aço reforçado, com pés de borracha para não deslizar e dar mais 
estabilidade. Travas de segurança em aço reforçado para facilitar o manuseio 
sem diminuir a segurança, permite até 9 (nove) opções de posições. Contém 16 
(desesseis) degraus. Contendo 4 (quatro) divisões. Medidas: extensão máxima: 
471 cm. Distancia entre degraus: 27 cm. Peso 17,69 kg. Escada de acordo com 
a norma européia en-131.  

Mor 340,00 680,00 

24 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência super forte, na cor cinza. 

Carci 38,90 389,00 

28 5 Unidade 
Escada de agilidade. Com 5m de comprimento, com largura da fita de 
aproximadamente 5cm, contendo 12 degraus, compacta e leve. Fita de alta 
tenacidade, 100% poliéster. Cor preta ou vermelha. 

Starflex 45,80 229,00 

49 5 Unidade 
Bola de rugby. Produzida em borracha performance, costurada, feita em 4 
(quatro) gomos, circunferência de 58-62 cm, peso aproximado de 320 gramas. 

Penalty 67,00 335,00 

50 5 Unidade 
Bola de rugby profissional, confeccionada com borracha celular (expandida) 
proporcionando maior maciez, medidas: 65 - 67cm, peso: 350 - 370g, camara 
butil, costurada, miolo de borracha. 

Penalty 100,90 504,50 

54 4 Unidade 
Bolas de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 4kg, miolo removível. 

Magussy 45,40 181,60 

55 4 Unidade 
Bolas de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 5kg, miolo removível. 

Magussy 49,60 198,40 

56 8 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 45 cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 34,00 272,00 

57 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 55 cm de 
diâmetro. Na cor amarela. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 39,80 398,00 

58 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 65 cm de 
diâmetro. Na cor azul. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 50,25 502,50 

59 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 75 cm de 
diâmetro. Na cor verde. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 56,00 560,00 

68 3 Unidade 

Compressor de ar jet air plus 4 pólos, bivolt, potência do motor de 1/3 de hp ( 
250w), equipado com chave seletora de tensão 110v/220v, pressão máxima de 
40lbs ( 2,8bar), com calibrador e kit de acessórios com pistola de pintura e 
mangueira (3 metros de comprimento), e dimensões (axlxp), 33,5x24x16,5cm e 
peso de 9,6kg. Garantia: 01 ano 

Jet 645,00 1.935,00 

69 2 Unidade 
Porta bolas de basquete com capacidade para 10 bolas, fio 3mm, composição 
67% polietileno / 33% polipropileno. 

Pangue 9,65 19,30 

70 8 Unidade 
Porta bolas de futsal, fio 3mm, composição 67% polietileno / 33% 
polipropileno. 

Pangue 9,70 77,60 

72 10 Pares Par de redes para trave futebol, fio 4mm, nylon, tamanho 7,50 x 2,50 x 2,00. Pangue 97,00 970,00 

77 4 Unidade 
Redes oficiais de voleibol, com 4 faixas em algodao, tamanho 9,5mts, fio 2mm, 
com porta antena. 

Pangue 94,40 377,60 

79 4 Unidade 
Redes oficiais de vôlei de praia, medidas 8,50x1,00 metros, com duas faixas 
coloridas, contem sapatilhas metálicas nas 4 pontas da rede. 

Pangue 63,80 255,20 

85 5 Unidade 
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 8mm Casa das 

cordas 
40,80 204,00 
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93 25 Unidade 
Mesas brancas de polipropileno virgem, monobloco, empilhavel e proteção uv, 
medidas 70x70x70 cm. 

Loplast 58,83 1.470,75 

95 4 Unidade 

Carrinho de compras. Fabricado em arame de aço 1020. Com capacidade de 
300lt´s, fabricado com arame 4mm, e com proteção emborrachada para as 
mãos. Esse modelo de carrinho de compras vem com uma bandeja em chapa de 
aço pintado na cor branca com pintura eletroestática. Medidas da bandeja do 
carrinho: 5cm (a) x 63cm (l) x 4,5cm(p). Medidas carrinho : 100 (a) x 95 (l) x 
63 (p) 

Cs 400,00 1.600,00 

120 100 Unidade 

Tatame com medida de 1x1 m,desenvolvido em eva, com composição extra do 
produto, proporcionando encaixe perfeito e excelente efeito memória ( resposta 
ao impacto recebido) .película tesaurizada e siliconizada "não queima". Corte 
perfeito em 90 º. Espessura de 40 mm, com borda para acabamento, dupla face 
bicolor azul/vermelho. 

Haiti 72,90 7.290,00 

122 8 Pares 

Par de aparador de chute. Produzido em poliuretano, com três alças na parte 
traseira, uma fixa para maior qualidade de controle e duas reguláveis em velcro 
para ajustar no braço. Com duplas costuras. Com vazamento de ar nas laterais 
para maior durabilidade. Nas dimensões: cm (axlxp): 41 cm x 20 cm x 6 cm. 
Peso:mínimo de 1,00kg e máximo 1,500 kg, e enchimento de espuma multi 
camadas          ( para dispensar melhor o impacto e aumentar a pressão). 

Fheras 51,70 413,60 

123 8 Pares 
Luva de foco côncava feita em couro, material extremamente resistente com 
enchimento de borracha dupla face. Designer curvado para aumentar a 
capacidade de absorção de socos. Com divisão para os dedos. 

Fheras 79,40 635,20 

124 2 Unidade 

Punch ball - bola de velocidade tipo pera para treinamento de kick boxing. 
Confeccionado em couro. Com dimensões de 10'' x 7'', com pressão de 4 lbs. 
Com peso aproximado de 200 g , com costuras reforçadas para maior 
resistência. Equilibrado para rebotes precisos durante o treinamento. 

Fheras 59,40 118,80 

125 2 Unidade 

Bola teto solo para treinamento de kick boxing. Confeccionado com policloreto 
de vinila - pvc. Com fixadores nas pontas para o teto e o solo, garantindo a 
altura ideal para os treinamentos. Com peso aproximado de 450 g . Com 
câmara de látex. 

Fheras 64,10 128,20 

126 10 Pares 
Caneleira tipo meia para treinamento de kick boxing. Confeccionada em eva 
revestida em elastano com proteção para canela e pé. Cor preta. 

Fheras 74,90 749,00 

127 2 Unidade 
Saco de pancada de 60 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 81,60 163,20 

128 2 Unidade 
Saco de pancada de 90 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 149,60 299,20 

132 20 Pares 

Bandagem elástica para treinamento de artes marciais. Faixa protetora para as 
mãos. Confeccionada em algodão spandex com alça para o polegar, com 
sistema everfresh com tratamento anti-bacteriano. Dimensões aproximadas 
5x10x7cm (axlxp). Peso aproximado de 100g . Tamanho 4,60m. Cor preta ou 
vermelha. 

Fheras 12,80 256,00 

140 10 Unidade 
Braçadeira para capitão, com fechamento em velcro, tamanho único, 87% 
poliéster e 13% elastano 

Pangue 4,70 47,00 

147 20 Unidade 

Bomba de encher bola. Com tecnologia double action, que permite enchimento 
nos dois sentidos, com muito menos força ao bombear. Acompanha mangueira 
uma agulha. Agulha em liga de zinco com tampa de borracha. Mangueira de ar 
em borracha cim nylon e liga de zinco. Composição: tubo: policarbonato/ haste 
: acrilato nitrílica butadieno estireno/ t handle: polipropileno/ fechos: acrilato 
nitrílica butadieno estireno. 

Magussy 13,80 276,00 

148 120 Unidade 
Cone médio. Medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto de 
pvc, na cor laranja. 

Cemar 3,70 444,00 

155 10 Unidade 
Bandeira quadriculada para arbitragem de futebol tecido de nylon impermeável 
empregado para a confecção da bandeira, 40 cm x 40 cm, laranja e amarelo. 

Pangue 20,20 202,00 

156 10 Unidade 
Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo; 
calendário; alarme; contagem regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo 
botão 

Vollo 35,80 358,00 

167 30 Pares 

Par de raquetes de tênis de mesa. Confeccionada em madeira composta por 
laminas e cabo côncavo, com borrachas sanduiche lisa dos 2 lados sendo um na 
cor preta e outra na cor vermelha já coladas em ambos os lados, com fita de 
proteção lateral. Raquete com o selo da ittf (federação internacional de tênis de 
mesa  

Starflex 46,50 1.395,00 

TOTAL GERAL R$ 25.231,15 

BIG BALL SPORTS � MATERIAL ESPORTIVO LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.510.631/0001-68, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 318/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

05 80 Unidade 
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores diferentes 
para identificar o peso.  

Saclibu 6,00 480,00 
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06 80 Unidade 
Halter emborrachado de 2 kg,em ferro fundido, revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso.  

Fundi 12,50 1.000,00 

07 20 Unidade 
Step em eva tamanho 82 cm de comprimento, 29 cm de largura e 15 cm de 
altura aproximadamente. Cor preto.  

Fundi 120,00 2.400,00 

08 2 Unidade 

Balança antropométrica, tipo digital, estrutura em chapa de aço, tipo adulto, 
capacidade 150kg ou mais com precisão mínima de 100g, 5 un. 962,33 
características adicionais com kit antropométrico para medidas de até 2m, 
tensão 110/220 v, freqüência 60 w. Garantia: 01 ano

Evamax 990,00 1.980,00 

20 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra forte, na cor laranja. 

Carci 43,00 430,00 

21 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência médio, na cor verde. 

Carci 19,00 190,00 

22 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência forte, na cor roxa. 

Carci 19,70 197,00 

23 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência suave, na cor amarelo. 

Carci 11,00 110,00 

25 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra suave, na cor rosa. 

Carci 15,90 159,00 

26 100 Unidade 
Colchonete confeccionado em espuma selada e densidade 28, revestida com 
tecido vinilico azul 500 fios, dimensões 1,00x0,60x4cm. Com selo do inmetro. 

Ortobom 30,00 3.000,00 

29 10 Unidade 
Kits de badminton com duas raquetes encordoadas, cada raquete deve ter peso 
máximo de 98 gramas. Com 6 (seis)  petecas. Acompanha raqueteira. 

Hiper 62,00 620,00 

30 10 Unidade 
Peteca desenvolvida em nylon com base em cortiça que proporciona mais 
controle e estabilidade. Indicado para qualquer nível de atleta, tanto 
profissional, intermediário ou iniciantes. Tubo com 6 petecas da amarela. 

Vollo 36,00 360,00 

31 8 Unidade 

Bolas oficiais de basquetebol, tamanho masculino, matrizada, confeccionada 
com microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 75-78 cm, peso 600-650 gramas, aprovada pela federação 
internacional de basquete, bola utilizada na nbb. 

Penalty 195,00 1.560,00 

32 2 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 6,5 (seis e meio)kg. Medidas 230 
mm. Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha 
bolsa para transporte. 

Carleto 248,00 496,00 

33 2 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7 (sete)kg. Medidas 230 mm. 
Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha bolsa 
para transporte. 

Carleto 250,00 500,00 

34 2 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7,5 (sete e meio)kg. Medidas 230 
mm. Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha 
bolsa para transporte. 

Carleto 247,00 494,00 

35 40 Unidade 
Bola oficial de futebol, termotec, com 12gomos, confeccionada com pvc, 
camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado, diametro 68-70cm, 
peso 410-450 gramas 

Penalty 72,00 2.880,00 

36 40 Unidade 
Bolas oficiais de futebol, costurada com 32 gomos, confeccionada com 
microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 68-70cm, peso 410-450 gramas. 

Penalty 117,00 4.680,00 

37 40 Unidade 
Bolas oficiais de futebol, costurada com 32 gomos, confeccionada com pu, 
câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro 68-70cm, 
peso 410-450 gramas. 

Penalty 73,00 2.920,00 

38 40 Unidade 
Bola de futebol, confeccionada em microfibra, medindo 68 a 71 cm, peso: 396 
a 453g, costurada a mão, com miolo removível e lubrificado. 

Winner 38,00 1.520,00 

39 60 Unidade 

Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu ultra 
100%, camada neogel, diâmetro de 61-64 cm, peso 410-440 gramas, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, aprovada pela fifa, 
categorias adulto, sub-20, sub-17 e sub-15. 

Penalty 130,00 7.800,00 

40 30 Unidade 

Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 55-59 cm, peso 350-380 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 
categoria sub-13. 

Penalty 104,00 3.120,00 

41 30 Unidade 

Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 50-55 cm, peso 300-330 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 
categorias sub-11 e sub-09. 

Penalty 90,00 2.700,00 

42 15 Unidade 
Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 50-53 cm, peso 250-280 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 

Penalty 90,00 1.350,00 
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categoria sub-07. 

43 30 Unidade 
Bola de futsal, confeccionada em microfibra, medindo 60 a 62 cm, peso: 410g, 
costurada a mão, com miolo removível e lubrificado.

Winner 38,00 1.140,00 

44 15 Unidade 

Bolas oficiais de gr, tamanho adulto (homologada pela fig - federação 
internacional de ginástica) material: borracha flexível: tamanho adulto com 
sacola, com 20 cm de diâmetro e 400g, indicada para ginastas acima de 12 anos 
aproximadamente; acompanha sacola de transporte feita de tecido, manual de 
conservação e bico de ar com sistema de válvula. 

Partorelli 109,00 1.635,00 

45 15 Unidade 

Bolas oficiais de gr, tamanho infantil (homologada pela fig - federação 
internacional de ginástica). Material: borracha flexível: tamanho infantil com 
sacola, com 18 cm de diâmetro e 300g, indicada para ginastas acima de 12 anos 
aproximadamente; acompanha sacola de transporte feita de tecido, manual de 
conservação e bico de ar com sistema de válvula. 

Pastorelli 130,00 1.950,00 

46 12 Unidade 

Bolas oficiais de handebol, tamanho masculino, costurada,  com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado  diâmetro 58-60 cm, peso 425-475 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 149,00 1.788,00 

47 12 Unidade 

Bolas oficiais de handebol, tamanho feminino, costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado  diâmetro 54-56 cm, peso 325-400 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 141,00 1.692,00 

48 18 Unidade 

Bolas oficiais de handebol, tamanho infantil, costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, diâmetro 49-51 cm, peso 230-270 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 139,00 2.502,00 

51 20 Unidade 

Bolas oficiais de voleibol, matrizada com 16 gomos, confeccionada com 
microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 65-67 cm, peso 260-280 gramas, bola aprovada pela fivb � federação 
internacional de voleibol. 

Penalty 188,00 3.760,00 

52 20 Unidade 

Bola oficial de vôlei de quadra, com miolo removível, peso: 260-280g, 
circunferência: 65-67cm, câmara butil, bola oficial da fivb e bola oficial da cbv, 
material microfibra, com tratamento anti-bactericida, com 8 gomos, construção 
matrizada com tecnologia dupla micro ondulação. 

Mikasa 268,90 5.378,00 

53 10 Unidade 

Bolas oficiais de vôlei de praia, com 12 gomos, confeccionada com microfibra, 
termotec, câmara airbility, miolo slim system removível e lubrificado, diâmetro 
65-67 cm, peso 260-280 gramas. Bola aprovada pela fivb - federação 
internacional de voleibol 

Penalty 158,00 1.580,00 

60 6 Unidade 
Bola de futebol de areia, confeccionada em pu, com 6 gomos, miolo 
substituível e lubrificado. Bola oficial da confederação brasileira de futebol de 
areia 2015. 

Kagiva 84,00 504,00 

61 4 Unidade 
Bola profissional de futevolei, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu 
ultra 100%, medidas 68 - 69cm, peso: 485 - 486g, camara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, matéria prima neogel. 

Penalty 123,00 492,00 

62 4 Unidade 
Bola oficial de futevôlei. Confeccionada em couro sintético, matrizada, 
circunferência 68-70cm, peso: 410-450g, câmera butil, miolo removível, bola 
do campeonato mundial e brasileiro de futevôlei, bola com selo fifa quality. 

Penalty 150,00 600,00 

63 30 Unidade 
Kit bolinhas de tênis de mesa, com 6 (seis) unidades, na cor branca, aprovada 
pela da ittf (federação internacional de tênis de mesa)., tamanho único, 40mm 
de diâmetro,  confeccionada com nitro celulose. 

Nimatsu 44,00 1.320,00 

64 20 Unidade 
Bola iniciação, tamanho 08 matrizada, material borracha, circunferência 40-
44cm, peso 110-120g 

Silme 6,80 136,00 

65 20 Unidade 
Bola iniciação, tamanho 10 matrizada, material borracha, circunferência 48-50 
cm, peso 180-200g 

Silme 9,80 196,00 

66 20 Unidade 
Bola iniciação, tamanho 12 matrizada, material borracha, circunferência 57-
59cm, peso 250-270g 

Silme 13,90 278,00 

67 10 Unidade 
Calibrador de bola digital, com 2 agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, 
resolução 0.05 libras, escala de 0.05 e 19.95 libras, temperatura de 10° c a 40°c, 
metal 

Poker 98,00 980,00 

71 2 Unidade Bolsas para transporte de pesos de atletismo. Big 65,00 130,00 

87 8 Unidade 
Bolsa para transporte de bolas. Produzido em material 100% poliéster, com 
capacidade de transportar 6 bolas. 

Big 35,00 280,00 

88 6 Unidade 

Bolsa de massagem, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. 
Alça para transporte. Material poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (c), 29cm (a), 
21 cm (l). Contém: 02 squeezes de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 
bisnagas plásticas para fluídos com capacidade de 250 ml cada, 01 cx. De 
isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa) 

Winner 49,00 294,00 

89 10 Unidade 

Bolsa térmica com gel; com filme confeccionado em polietileno com camada 
de nylon laminado e gel confeccionado em polímero vinílico, tea, conservante e 
pigmento orgânico; utilizado para quente (termoterapia) ou frio (crioterapia), 
flexível, não toxica, pode ser aquecida no microondas ou na agua quente e 
resfriado no freezer ou na geladeira; peso: 415g; medida 25 x 14 cm 

Gel bag 20,00 200,00 

90 2 Unidade Trena de fibra de vidro com empunhadura; 100m de comprimento. Fita de fibra 
de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta 

Wonder 75,00 150,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2166     PÁG:09TERÇA-FEIRA 12/06/2018



com empunhadura anatômica 

91 4 Unidade 
Trena de fibra de vidro com empunhadura; 30m de comprimento. Fita de fibra 
de vidro de alta resistência com 12,5 mm de largura, instalada em caixa aberta 
com empunhadura anatômica 

Wonder 39,00 156,00 

94 12 Unidade 

Caixa de plástico  vazada, capacidade: 46 litros. Dimensões externas lxcxa: 
55,6x36x31,5 cm. Dimensões internas lxcxa: 51,5x32x28 cm. Peso: 1,75 kg. 
Material: pead - polietileno de alta densidade. Empilhável. Com ombreiras. 
Espaço para gravação nos 4 lados. Colunas e fundos internos arredondados. 

Tx 20,00 240,00 

101 15 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno, na cor: gelo, onde deve ser 
suficientemente rígido para manter a forma. Tamanho com diâmetro externo do 
tubo do arco de 19 cm, espessura da parede do arco 1,8 mm emenda feita 
através de junta de cano e 2 rebites, diâmetro interno do arco com 80 cm, 
indicada para ginastas até 12 anos, e pesar no mínimo 300 gr. 

Tuimader 22,00 330,00 

102 15 Pares 
Par de maças oficiais de gr, tamanho adulto com 50 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas acima de 12 anos aproximadamente. Peso 150 gramas 

Tuimader 35,50 532,50 

103 15 Pares 
Par de maças oficiais de gr, tamanho infantil com 40 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas de até 12 anos aproximadamente. 

Tuimader 29,90 448,50 

105 15 Unidade 
Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho infantil, com 5 metros de comprimento e 
4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. 

Tuimader 20,50 307,50 

108 20 Unidade 
Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de diâmetro para ginástica 
em movimento 

Cemar 3,00 60,00 

109 20 Unidade 
Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de diâmetro para ginástica 
em movimento 

Cemar 4,50 90,00 

110 10 Unidade 
Corda de pular, em pvc, com 03 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno 

Scalibu 14,00 140,00 

111 10 Unidade 
Corda de pular, em pvc, com 02 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno 

Scalibu 13,32 133,20 

114 30 Unidade 

Kimono para judô, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e 
costas, gola com 5 costuras alinhadas, costura protegida com viés, travetada no 
gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 78,00 2.340,00 

117 30 Unidade 

Kimonos para jiu-jítsu, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 910 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e 
costas, gola com 5 costuras alinhadas, costura protegida com viés, travetada no 
gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 78,00 2.340,00 

118 10 Unidade 

Kimono para karate, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com 
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras 
alinhadas, travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 105,00 1.050,00 

119 10 Unidade 

Kimono para karate, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com 
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras 
alinhadas, travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 76,00 760,00 

121 8 Pares 
Par de protetor de pé tipo meia. Proteção para combates e treinos. Espuma de 
proteção em eva. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. 
Aprovada pela wtf. 

Fheras 97,00 776,00 

129 2 Unidade 
Saco de pancada de 120 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 295,00 590,00 

130 2 Unidade 
Saco de pancada de 180 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 485,00 970,00 

131 6 Pares 
Luva de boxe produzida em material 100% poliuretano resinado, com forro 
100% poliéster. Com peso de 957 g (peso do par). Dimensões: (axl) 18cm x 
33cm. Com ajuste em velcro. 

Fheras 93,00 558,00 

133 10 Unidade 
Tag de rugby - : 1 cinto em velcro e 2 fitas laterais de 37 x 5 cm.-material 
lavável e de fácil manutenção, cores azul, preto, amarelo,verde ou vermelho. A 
medida do cinto é de 125 cm com velcro para fechamento nas pontas. 

Fheras 83,00 830,00 

134 50 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor azul 

Kanxa 12,00 600,00 

135 50 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor preta 

Kanxa 12,00 600,00 
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136 50 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor branca. 

Kanxa 12,00 600,00 

137 100 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor azul 

Kanxa 12,00 1.200,00 

138 50 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor preta. 

Kanxa 12,00 600,00 

139 50 Pares 

Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor branca. 

Kanxa 12,00 600,00 

141 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  p, adulto, cor laranja e preto. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

142 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  m, adulto, cor azul e verde. Com 
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 
cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na 
frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

143 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  g, adulto, cor vermelho e 
amarelo. Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm 
de altura por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte 
estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm 
de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

144 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  p, infantil, cor verde e preto. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

145 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  m, infantil, cor amarelo e 
vermelho. Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 
cm de altura por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de 
esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 
13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

146 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  g, infantil, cor azul e laranja. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

149 120 Unidade 
Cone grande. Cone medindo aproximadamente 45 a 50cm, na cor laranja e 
branco, com faixa injetada, material composto de pvc. 

Plast 5,99 718,80 

150 250 Unidade 
Posicioners - pratos para treino com 6,5cm altura x 19,5cm largura. Cores 
variadas 

Zona livre 2,00 500,00 

151 2 Unidade 
Seta de indicação de posse de bola de basquetebol; dimensões: 20x10cm. Em 
acrílico adesivado em vermelho. 

Dunk 120,00 240,00 

152 12 Unidade 

Apito fabricado 100% em abs de alto impacto, com encaixe para os dedos 
indicador e médio, tornando a ação do utilizador mais fácil e rápida. Apito 
oficial possui um desenho patenteado de 3 camâras e sem partes removíveis, 
também não possui esfera, evitando a quebra ou congelamento do som, 
garantindo o funcionamento perfeito do apito. Mantém um som penetrante e 
consistente. Indicado para: árbitros, treinadores, professores e outros 
profissionais. Potência sonora: 115db 

Hiper 15,00 180,00 

153 1 Unidade 

Placa substituição futebol led-um único lado (frente e verso) li-bateria, leve e 
sem fio, de alto brilho, cor da exposição: vermelho e verde, tamanho: 555 
milímetros x 265 milímetros, tamanho da embalagem 85 centímetros x 42 
centímetros x 7cm, altura digital 8", alimentação li-bateria e possa ser 
carregada, lado (frente e verso), incluindo um controlador integrado de 4 botões 
de fácil operação e a cor vermelha para sair jogador, cor verde para entrar 
jogador.

Tecnodis 2.630,00 2.630,00 

157 2 Unidade 

Prancheta magnética de basquete; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

Kieff 59,50 119,00 

158 2 Unidade 

Prancheta magnética de futsal; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura; 
5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 bola 
magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; peso: 
0,65 kg 

Kieff 59,80 119,60 

159 2 Unidade 

Prancheta magnética de handebol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

Kieff 59,80 119,60 

160 2 Unidade Prancheta magnética de voleibol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores numerados vermelhos; 1 

Kieff 59,80 119,60 
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bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

161 5 Unidade 
Caixa térmica com rodas, com alça rígida e escamoteável, com tampa 
reversível, material polietileno e poliuretano, capacidade total de 70 litros, 
dimensões 52x68x50cm. 

Mor 320,00 1.600,00 

162 5 Unidade Jarra térmica, capacidade total de 9 litros, com torneirinha com pés retrateis. Mor 180,00 900,00 

163 10 Unidade 
Kit squeeze com cesta porta garrafas, com 6 squeezes, cesta com alça ajustável, 
squeeze com bico para melhor fechamento com capacidade 840 ml. 

Magussy 70,00 700,00 

164 100 Unidade 
Squeezes, material em plastico, cores variadas, capacidade de 500ml , com a 
logo da secretaria de esportes de arapongas 

Big 3,00 300,00 

166 8 Unidade 

Placar de pontos para tênis de mesa - vôlei - futebol de salão. Marcador oficial 
word class competition utilizado em competições internacionais em tênis de 
mesa. 0 a 35 pontos / 0 a 5 sets. Pino para trava como cavalete. Dobrável. 
Largura: 38,8cm, profundidade: 19cm e altura: 20cm. Câmpus caxias  
raquete de tênis de mesa; revestida em borracha; dimensões (a x l x p): 25,5cm 
x 15cm x 1cm; peso: 160g 

Vollo 147,00 1.176,00 

TOTAL GERAL R$ 100.205,30 

CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
319/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

92 100 Unidade 

Cadeira branca de polipropileno virgem, sem braços, monobloco, empilhavel e 
proteção uv, medidas 51x43x89 cm. Com capacidade de suportar no mínimo 
140 kg. 

Goyana  30,00 3.000,00 

112 10 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, 
pré-encolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento 
em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas 
com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura 
protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e 
reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 255,00 2.550,00 

113 10 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, 
pré-encolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento 
em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas 
com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura 
protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e 
reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 278,00 2.780,00 

115 10 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, 
trançado, pré encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com 
fechamento em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras 
alinhadas com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , 
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim 
grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, 
acompanha faixa. 

Shiroi 219,00 2.190,00 

116 10 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, 
pré encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com 
enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura protegida 
com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e reforço em 
tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 240,00 2.400,00 

TOTAL GERAL R$ 12.920,00 

G A DA COSTA � ESPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.290.146/0001-02, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
320/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

04 50 Unidade 
Bastão para ginástica - revestido com 1,2 mm pvc colorido com ponteiras 
também em pvc/preto, as ponteiras podem ser substituídas em caso de desgaste. 
Peso: 1kg tam.: 1,20 m 

Dunk 19,70 985,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2166     PÁG:12TERÇA-FEIRA 12/06/2018



09 2 Pares 

Par de postes de voleibol alta competição para encaixar no solo. Construção em 
perfil de alumínio laçado de 120mm com reforço interior. Sistema telescópico 
para ajuste das alturas. Permite regular todas as alturas regulamentares - 
inscrição das alturas no próprio poste. Tensor mecânico interior acionado por  
manivela amovível. O sistema de fixação e tensão colocado do lado de fora do 
campo evita acidentes e permite a utilização de 
proteções. Cumpre com a norma en1271. Não inclui mangas.  

Dunk 1.790,00 3.580,00 

11 3 Pares 

Trave oficial de futsal com 2m de altura por 3m de largura medida 
internamente. Produzida em aço carbono de 3 polegadas , com requadro em 
tudo de 1,5 polegadas. As traves e o travessão devem ter circunferência de 8 
cm.  

Dunk 1.290,00 3.870,00 

12 2 Pares 

Trave oficial de handebol com 2m de altura por 3m de largura medida 
internamente. As traves e o travessão devem ser quadrados com 8cm de 
espessura pintadas com faixas alternadas nas cores preto e branco. Com suporte 
para rede em tubo de 1.5 polegadas.  

Dunk 1.390,00 2.780,00 

14 2 Unidade 

Espaldar confeccionado em madeira padrão eucalipto da espécie lyptus grandis 
ou equivalente. Distancia entre parede e espaldar de 13,5 cm. Distância entre os 
bastões de 19 cm. Espessura das barras de 3,2 cm. Capaz de suportar até 135 
kg. Dimensões aproximadas de 47.5 cm x 92,5 cm x 237,0 cm (c x l x a). Peso 
aproximado de 17,6 kg.  

Dunk 490,00 980,00 

16 20 Unidade 

Mini trampolim profissional ideal para uso em academia. Com capacidade de 
suportar peso de até 150 kg. Confeccionado em tubo de aço 1010/1020, pintura 
epóxi na cor preta, pés removíveis que se encaixam e travam através de pinos 
de fixação na parte inferior do arco. Tela sannet preta qr3/2 super resistente, 
costurada com linha de nylon a alças de fita militar de 50 mm na parte superior 
contornando toda a tela. Saia de proteção confeccionada em napa cicap preta, 
com sistema de fixação por elásticos embutidos nas bordas superior e inferior, 
medindo 5x25mm, com 32 molas de tração fio 3.2 x 106 mm, confeccionado 
em aço carbono, com acabamento superficial zincado branco. Fixadas à tela por 
16 suportes aço trefilado de 6.0 mm zincado branco. Sapatas de pvc 
antiderrapantes na cor preta. Dimensões: altura 20 cm, diâmetro 96 cm, peso 
7.3 kg, capacidade 150 kg, com 6 pés encaixados e 32 molas.  

Dunk 163,00 3.260,00 

17 2 Pares 

Tabela de basquete - par de estruturas confeccionadas em tubo 5'' chapa 11, tipo 
"pé-direito" reforçadas,avanço de 1,70m e altura oficial de 3,05m. Tabela em 
aço medindo 1,5x1m e chapa 11 com estrutura de sustentação em tubos de 
25x25mm chapa 14.pintura epóxi branca. Aro fixo oficial, parafusos de fixação 
e rede de "corrente". Acompanha par de "chumbadores" treliçados de 
cantoneira 1x1/8' e chapa 1/4 para fixação no solo.  

Dunk 3.440,00 6.880,00 

18 2 Pares 
Tabela em aço medindo 1,5x1m e chapa 11 com estrutura de sustentação em 
tubos de 25x25mm chapa 14.pintura epóxi branca. Aro fixo oficial, parafusos 
de fixação e rede de "corrente". 

Dunk 1.390,00 2.780,00 

27 15 Unidade 

Cinto de tração duplo. Para treinamento de arranque e resistência com 2 atletas. 
Conjunto composto por 2 cintos(duplos, reforçados) confeccionados em e.v.a., 
fechamento ajustável com velcro e 4 borrachas de látex de alta tensão para um 
melhor desempenho. 

Dunk 137,00 2.055,00 

74 10 Pares 
Par de redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. 
Modelo europeu. Dunk 142,00 1.420,00 

76 4 Pares 
Par de redes para trave de handebol com cortina, fio 4mm trançado, medidas 
2,10 x 3,20 mt, Dunk 131,00 524,00 

80 8 Unidade 
Fita demarcatória para vôlei de praia, medidas 8x16 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, Dunk 54,50 436,00 

86 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 10mm Dunk 50,00 250,00 

96 4 Unidade 
Carrinho dobrável para transporte de bolas, dimensões: l 60 cm x p 60 cm x a 
50cm; estrutura em alumínio, leve e fácil de fechar; permite transportar cerca 
de 15 bolas 

Dunk 356,00 1.424,00 

97 2 Unidade 
Banco sueco clássico todo construído em madeira com adaptação para espaldar, 
com 4,00m com trave de equilíbrio. Garantia do fabricante Dunk 620,00 1.240,00 

98 15 Unidade 
Cordas gr oficiais adulto. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho adulto 
com 3,20 metros, largura de 1 cm, com movimentos flexíveis, em 3 mm de 
diâmetro, acompanha sacola de transporte. 

Dunk 11,50 172,50 

99 15 Unidade 
Cordas gr oficiais infantil. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho infantil 
com 3,00 metros, colorida, maleáve, em 3 mm de diâmetro, acompanha sacola 
de transporte. 

Dunk 11,45 171,75 

100 15 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno na cor: gelo, onde deve ser 
suficientemente rígido para manter a forma. Tamanho adulto com diâmetro 
externo do tubo do arco de 20 cm, espessura da parede do arco 1,9 mm emenda 
feita através de junta de cano e 2 rebites, diâmetro interno do arco com 90 cm,  
indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; e pesar no mínimo 
300 gr. 

Dunk 22,00 330,00 
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104 15 Unidade 
Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho adulto, com 6 metros de comprimento e 
4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. Dunk 22,00 330,00 

106 15 Unidade 

Estilete oficial de gr.estilete em fibra de vidro,de alta resistência de ginástica 
rítmica com girador bi-articulado. Tamanho adulto com 55 cm de cumprimento 
e extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, 
cabeçote do girador com pistão bi-articulado na cor prata, girador com alfinete 
próprio para prender fita de ginástica rítmica, indicada para ginastas acima de 
12 anos aproximadamente; 

Dunk 27,00 405,00 

107 15 Unidade 

Estilete oficial de gr.estilete em fibra de vidro,de alta resistência de ginástica 
rítmica com girador bi-articulado sistema de pistão . Tamanho infantil, com 50 
cm de cumprimento e extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a 
partir da base maior, cabeçote do girador com pistão bi-articulado na cor prata, 
girador com alfinete próprio para prender fita de ginástica rítmica, indicada 
para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; 

Dunk 27,00 405,00 

154 10 Kits 

Bandeirola de escanteio oficial de futebol de campo reclinável-base com mola, 
tubo em pvc na medida de 1,50m, conjunto com 4 unidades. Bandeira em em 
poliéster, nas cores azul e amarelo com a logo da secretaria de esporte do 
municipio de arapongas. 

Dunk 238,00 2.380,00 

165 4 Unidade 
Mesa de tênis de mesa oficial com tampo de 15mm em brumasa, medindo 
1.52x2.74x0.76 de altura. Pés de madeira maciça dobráveis Dunk 540,00 2.160,00 

TOTAL GERAL R$ 38.818,25 

MAGNUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.358.329/0001-
45, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 321/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total 

R$ 

10 2 Pares 
Par de antenas oficial para rede de vôlei, de fibra, tamanho 1,80mts de altura e 
1cm de largura, nas cores oficiais branco/vermelho.  

Magnum 35,50 71,00 

13 8 Pares 
Trave oficial de futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura medida 
internamente. As traves e o travessão devem ter 10cm de diâmetro pintadas na 
cor branca. Com suporte para rede em tubo de 1.5 polegadas.  

Magnum 1.659,00 13.272,00 

19 6 Pares 
Par de mini-traves com medidas aproximadas de 1,20m de comprimento e 
0,80m de altura. Garantia do fabricante Magnum 145,00 870,00 

73 10 Pares 
Par de redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. 
Modelo tradicional. 

Magnum 99,00 990,00 

75 10 Pares 
Par de redes para trave futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura, 
fio 4mm, nylon. Modelo tradicional. Magnum 107,00 1.070,00 

78 10 Pares Rede para aro de basquete fio 4mm em poliéster Magnum 11,00 110,00 

81 2 Unidade 
Fita demarcatória para beach soccer, medidas 28x37 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, na cor 
laranja light 

Magnum 119,00 238,00 

82 10 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 4mm Magnum 14,30 143,00 

83 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 5mm Magnum 23,40 117,00 

84 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 6mm Magnum 32,40 162,00 

TOTAL GERAL R$ 17.043,00 

Valor Total: R$ 194.217,70 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e setenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 11 de junho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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