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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 091/2018.
Contrato: nº. 343/2018 – 1º Termo Aditivo.
Concorrência: nº. 006/2018.
Partes: Município de Arapongas e MARCELO RICARDO
FERREIRA – EIRELI, CNPJ n° 19.406.928/0001-07, neste
ato, representado por Marcelo Ricardo Ferreira, CPF 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.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no art. 65, I,
“b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93, fica alterado o contrato
com o fim de acrescer itens planilhados aos serviços
previstos no contrato. Em consequência da alteração,
será acrescido ao valor do contrato o montante de R$
R$ 27.235,67 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco
reais e sessenta e sete centavos), passando o valor total
de R$ 2.093.949,84 (dois milhões noventa e três mil
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), para R$ 2.121.185,51 (dois milhões, cento e
vinte e um mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta
e um centavos). Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 136/2018.
Contrato: nº. 405/2018 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 011/2018.
Partes: Município de Arapongas e J.A PEREIRA –
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ n° 19.687.137/
0001-94, neste ato, representado por José Alexandre
Pereira, CPF nº 005.721.919-28.
Objeto: contratação de empresa especializada em
engenharia para fins de reforma da Escola Municipal
Albor Pimpão Ferreira e escola municipal José de
Carvalho, conforme convênios n.°s 010 e 068/2018
firmado com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
EducacionaL - FUNDEPAR, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no art. 65, I,
“a” e “b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93, fica alterado o contrato

com o fim de acrescer quantitativo de itens planilhados
e não planilhados ao lote 01 e 02, conforme planilha
anexa ao processo administrativo n.º 24871/18 de 19/09/
2018. Em consequência da alteração, será acrescido ao
lote 01 o valor total de R$ 17.260,74 (dezessete mil,
duzentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos),
sendo R$ 11.931,16 (onze mil, novecentos e trinta e um
reais e dezesseis centavos) referente a itens planilhados
e R$ 5.329,58 (cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e
cinquenta e oito centavos) referente a itens não
planilhado, passando valor total de R$ 127.101,77 (cento
e vinte e sete mil, cento e um reais e setenta e sete
centavos), para R$ 144.362,51 (cento e quarenta e quatro
mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um
centavos). Ao lote 02 será acrescido o valor de R$
10.919,24 (dez mil, novecentos e dezenove reais e vinte
e quatro centavos), sendo R$ 9.260,89 (nove mil,
duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)
referente a itens planilhados e R$ 1.658,35 (um mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco
centavos) referente a itens não planilhados, passando
valor total de R$ 84.747,65 (oitenta e quatro mil,
setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco
centavos), para R$ 95.666,89 (noventa e cinco mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove
centavos). Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 178/2017.
Contrato: nº. 632/2017 – 2º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 008/2017.
Partes: Município de Arapongas e J.A PEREIRA –
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ n° 19.687.137/
0001-94, neste ato, representado por José Alexandre
Pereira, CPF nº 005.721.919-28.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para
construção da pista de skate, vestiário e reforma da
piscina no Centro Social Urbano - CSU, em cumprimento
aos convênios n.°s 831324, 831335 e 831336/2016/ME/
CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: acréscimo de quantitativo de
itens planilhados e não planilhados ao lote 02 do
contrato, e a prorrogação do prazo de execução, com
fundamento no art. 65, I, “a” e “b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/
93 e nos termos do processo administrativo n.º 23771/
18 de 06/09/2018. Em consequência da alteração, será

acrescido ao valor do contrato o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), sendo R$ 8.197,96 (oito mil, cento e
noventa e sete reais e noventa e seis centavos) referente
a itens planilhados e R$ 1.802,04 (um mil, oitocentos e
dois reais e quatro centavos) referente a item não
planilhado, passando o valor total de R$ 376.394,33
(trezentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e
quatro reais e trinta e três centavos), para R$ 386.394,33
(trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e
quatro reais e trinta e três centavos). Em decorrência da
alteração contratual, com fundamento no § 1º, I e IV do
art. 57 da Lei n.º 8.666/93, fica prorrogado o prazo de
execução por 30 (trinta) dias, até 11 de outubro de 2018,
para o lote 02. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 178/2017.
Contrato: nº. 632/2017 – 4º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 008/2017.
Partes: Município de Arapongas e J.A PEREIRA –
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ n° 19.687.137/
0001-94, neste ato, representado por José Alexandre
Pereira, CPF nº 005.721.919-28.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para
construção da pista de skate, vestiário e reforma da
piscina no Centro Social Urbano - CSU, em cumprimento
aos convênios n.°s 831324, 831335 e 831336/2016/ME/
CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: supressão de quantitativo ao
lote 01 do contrato, nos termos do processo
administrativo n.º 26164 de 03/10/2018 e com fundamento
no art. 65, I, “b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93. Em
consequência da alteração, será suprimido ao valor do
lote 01 do contrato o montante de R$ 3.584,85 (três mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), passando o valor total de R$ 299.945,27
(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta
e cinco reais e vinte e sete centavos) para R$ 296.260,42
(duzentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta reais
e quarenta e dois centavos). Data e assinaturas.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 178/2017.
Contrato: nº. 632/2017 – 5º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 008/2017.
Partes: Município de Arapongas e J.A PEREIRA –
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ n° 19.687.137/
0001-94, neste ato, representado por José Alexandre
Pereira, CPF nº 005.721.919-28.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para
construção da pista de skate, vestiário e reforma da
piscina no Centro Social Urbano - CSU, em cumprimento
aos convênios n.°s 831324, 831335 e 831336/2016/ME/
CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no art. 65, I,
“b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93, fica alterado o contrato
com o fim de suprimir quantitativo, conforme planilha
anexa ao processo administrativo n.º 26323 de 04/10/
2018. Em consequência da alteração, será suprimido ao
valor do lote 02 do contrato o montante de R$ 2.227,49
(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove
centavos), passando o valor total do contrato de R$
386.394,33 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e
noventa e quatro reais e trinta e três centavos) para R$
384.166,84 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e
sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Data
e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 187/2017.
Contrato: nº. 691/2017 – 3º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 009/2017.
Partes: Município de Arapongas e SERRANO, PAGLIA
& CIA LTDA – ME, CNPJ n° 23.191.400/0001-27, neste
ato, representado por Rui Pedro Sales Molina Serrano,
CPF nº 075.859.209-46.
Objeto: contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para a construção do prédio do
PROCON, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: supressão de itens planilhados
e o acréscimo de quantitativo de itens não planilhados,
conforme processo administrativo n.º 25014 de 20/09/
2018. Em consequência da alteração, será suprimido do
valor do contrato o valor de R$ 4.611,60 (quatro mil,
seiscentos e onze reais e sessenta centavos), passando
o valor total do contrato de R$ 669.447,58 (seiscentos e
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete
reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 664.835,98
(seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e noventa e oito centavos). Com fundamento
no art. 65, I, “a” e “b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93, fica
alterado o contrato com o fim de acrescer quantitativo
de itens não planilhados, conforme planilha que integra
o processo administrativo e integra o presente

instrumento para todos os fins. Em consequência da
alteração, será acrescido ao valor do contrato o montante
de R$ 8.655,90 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais e noventa centavos), passando o valor total de R$
664.835,98 (seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos
e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) para R$
673.491,88 (seiscentos e sente e três mil, quatrocentos e
noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Data e
assinaturas.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 024/2018 � Processo Adm. N º 042/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE POSTES METÁLICOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO � 
SEODUR. 
 
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. 193/2018, assinada em 06 de Abril de 2018 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.489.078/0001-74. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO POSTE UNID QTD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

01 

 

Poste metálico com altura de 14,00 metros, altura útil de 
12,00 metros, formado por coluna telecônica reta para 
engastar. Construído com tubos de seção circular em aço 
ABNT 1010/20, segundo norma ABNT de perfis tubulares NBR 
8261/83 em diversos diâmetros, sendo o diâmetro na base da 
coluna de 141 mm e no topo de 89 mm, com espessura 
mínima de 4,25 mm e cujas extremidades dos segmentos são 
convenientemente montadas para não permitir cobre-junta e 
soldados pelo processo mig. O braço para fixação de dois 
aparelhos de iluminação construído em 2 (dois) tubos de 
diâmetro 60,30mm com espessura mínima de 3,00mm e 
chapas de aço segundo norma ABNT de chapas grossas NBR 
6648/84 com projeção horizontal de 2,00 metros. Sem janela 
de inspeção. Fornecido com emenda desmontável para 
facilidade de transporte, manuseio e montagem. Acabamento 
superficial: Revestido com zinco por imersão a quente 
segundo norma NBR 6323/90, com camada mínima de 70 
micras e pintado com resina de poliéster ao ultravioleta, 
aplicada pelo processo eletrostático e curada em estufa a 
200ºc. Projetado para uma área de exposição ao vento de 45 
m/s conforme norma NBR 6123/88, com flecha máxima 
admissível de 4,0% da altura útil para esforço máximo 
admissível de 70 kgf no topo do poste. O dimensionamento 
segue obrigatoriamente as seguintes normas da ABNT: NBR 
14.744/01 de postes de aço para iluminação, NBR 6123/88 de 
forças devido ao vento em edificações, NBR 8800/86 de 
projetos e execução de estrutura de aço de edifícios. (Imagens 
ilustrativas em arquivo anexo no Edital). � METALSINTER 
REF.030.00005 070. 00001. 010 551 

CONJ 250 1.323,00 330.750,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 06 de Outubro 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 029/2018 � Processo Adm. N º 050/2018. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 

FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGENS, CAIXAS D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS, PARA TODAS AS SECRETARIAS, 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. 189/2018, assinada em 13 de Abril de 2018 - D. E. NALIN NOGUEIRA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 09.290.112/0001-07. 

 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

04 20 UNIDADE 

Limpeza e desinfecção química caixas d'água e/ou reservatório 5.001 

a 50.000 litros. � hipoclorito de sódio a 2% / D.E NALIN NOGUEIRA � 

ME 

250,00 5.000,00 

 

Ata de Registro de preços n. 190/2018, assinada em 13 de Abril de 2018 - DESENTUPIDORA BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 27.616.791/0001-35. 

 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 200 UNIDADE 

Serviço de Limpeza de fossa séptica com capacidade média de 12m³, o 

resíduo deverá ser removido para local apropriado em veículo com 

capacidade mínima de 6.000 toneladas. Garantia dos serviços: 30 

(trinta) dias. � BRASIL DESENTUPIDORA 

195,00 39.000,00 

02 200 UNIDADE 

Serviço de Limpeza de caixas de gordura com tamanho aproximado de 

0,60x0,60x0,60m com hipoclorito de sódio. Os resíduos deverão ser 

retirados e removidos para local apropriado, mantendo o local limpo e 

vedado. Garantia dos serviços: 30 (trinta) dias. - BRASIL 

DESENTUPIDORA 

200,00 40.000,00 

03 500 UNIDADE 
Serviço de Desentupimento com mola rotor. Garantia dos serviços: 30 

(trinta) dias. - BRASIL DESENTUPIDORA 
120,00 60.000,00 

               TOTAL GERAL R$ 139.000,00 

 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

 

Arapongas, 13 de Outubro 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 031/2018 � Processo Adm. N º 054/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL � SESAN. 
 
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. 210/2018, assinada em 16 de Abril de 2018 - COPROLEI � COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
74.150.665/0001-18. 
 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

01 3 UNIDADE 
Cesto de nylon, tipo saco, medida 58cm 
de altura, 46 de diâmetro por 62 cm de 
Boca com elástico 

Processo 
Industrial 

179,00 537,00 

02 500 KG 
Embalagem plástica personalizada 
(31CMx0,7Micras) de 250 ml 

Celofix 18,35 9.175,00 

TOTAL GERAL R$ 9.712,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 16 de Outubro 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 053/2018 � Processo Adm. N º 088/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, 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. 359/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - A.D. DAMINELLI � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 10.749.758/0001-80. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor unit. 

R$ 
Valor total R$ 

02 100 Caixa 

Agulha descartável estéril - embalagem apirogênica, (25x0,7mm) (22g), 
utilizada em coletas múltiplas de sangue, dispositivo emborrachado que 
evita contaminação na troca dos tubos. Cânula em aço inoxidável, 
trifacetada e siliconizada, embalagem com 100 unidades. 

Labor Import 5,30 530,00 

 
Ata de Registro de preços n. 360/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

16 500 Unidade Almotolia transp. Plastica bico reto - 250ml. Taylor 1,57 785,00 
17 700 Unidade Almotolia transp. Plástica bico reto-500 ml. Taylor 2,17 1.519,00 

29 1.500 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodao 100% cru lavavel grande 1,45  x 
2,00 aproximadamente 

Marimar 4,21 6.315,00 

30 1.900 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru, lavável. Grande 1,42 x 
1,80 aproximadamente. 

Marimar 4,58 8.702,00 

34 20 Unidade 
Bolsa válvula máscara de silicone infantil kit completo com máscara 
transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Md 101,25 2.025,00 

35 30 Unidade 
Bolsa válvula máscara de silicone transparente adulto kit completo com 
máscara transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Md 101,25 3.037,50 

76 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor vermelha Sg resgate 5,80 551,00 
77 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor amarela Sg resgate 5,80 551,00 
78 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor preta Sg resgate 5,79 550,05 
79 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor verde Sg resgate 5,79 550,05 

86 50 Unidade 

Colar cervical ajustável 4 x 1 adulto 
Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Quatro posições de anel 
ajustável. Quatro tamanhos em um. Dispositivo integrado para faixas de 
velcro. Dois mecanismos de extensão para facilitar a adaptação a qualquer 
paciente adulto. Travas para assegura o tamanho selecionado. Trilhas de 
ajuste para assegurar o alinhamento simétrico do tamanho. Ótima avaliação 
visual. Abertura traqueal grande para ter fácil acesso para verificação dos 
pulsos, procedimentos de vias respiratórias e visualização através do orifício 
superdimensionado na traquéia. Fácil acesso a técnicas avançadas de vias 
aéreas. Abertura do painel traseiro para apalpação cervical (espaço para 
dedos grandes deslizarem através dessa abertura).instruções moldadas dentro 
do colar. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância 
magnética e tomografia computadorizada. 

Sg resgate 34,00 1.700,00 

98 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 14 - ponta curta 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 29,00 435,00 

99 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 17 - ponta longa 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

100 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca reta, em 13 - ponta curta - 
70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

101 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca reta, em 16 - ponta longa - 
70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

114 10.000 Unidade 

Espéculo vaginal tamanho médio modelo collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita uma 
excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso regulador 
(borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas aproximadas: eixo 
longitudinal da valva: 95mm, largura perpendicular proximal de 25mm e 
distal de 28mm, comprimento total: 156mm. 

Cralplast 0,80 8.000,00 

126 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 3-0 - caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. 

Procare 22,85 1.142,50 

133 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 3-0 com agulha 3 cm, caixa com 
24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,80 684,00 

136 200 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 3-0 com agulha 2 cm caixa com 
24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 22,75 4.550,00 

137 700 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 2 cm caixa com 
24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 22,70 15.890,00 

138 400 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 5-0 com agulha 2 cm caixa com 
24 unidades, validade para 5 anos 

Procare 22,75 9.100,00 

153 60 Unidade 

Jogo de clip ecg - eletrodo para ecg eletrodo para membros adulto tipo clip 
colorido jogo com 04 unidades, conector padrão para todos os cabos paciente 
de ecg, adulto periférico reutilizável para membros, conjunto com 4 clips nas 
cores: vermelho, verde, preto e amarelo. 

Fbras 80,00 4.800,00 

160 80 Unidade 

Lanterna pequena hospitalar - lanterna clínica resistente e de longa duração, 
material de confecção de alumínio de alta performance com iluminação led 
de 3v. Confeccionada em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante 
para melhor visualização, led de alta potência com vida útil de no mínimo 

Md 13,50 1.080,00 
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10.000 horas. 

182 400 Pacote 
Nylon 2-0 - fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 23,63 9.452,00 

208 20 Unidade 
Prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela e 
vermelha. 

Sg resgate 346,22 6.924,40 

210 50 Unidade 

Reanimador manual adulto vinil - máscara facial anatômica com bojo de 
policarbonato e coxim de vinil auto-inflável, conexão de entrada para 
alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de 
segurança. 

Md 99,00 4.950,00 

211 25 Unidade 

Reanimador manual infantil vinil - máscara facial anatômica com bojo de 
policarbonato e coxim de vinil auto-inflável, conexão de entrada para 
alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de 
segurança. 

Md 99,00 2.475,00 

259 3.400 Unidade Talas de papelão grande de excelente qualidade. Marimar 1,35 4.590,00 

282 1 Unidade 

Kit de treinamento de emergências médicas, com grande variedade de 
situações de treinamento. Deve conter feridas amarradas, presas, criadas com 
cera e levadas a sangrar. Deve ser fornecido em estojo de armazenamento e 
deve incluir: feridas com hemorragia (completas com bolsas de reservatório 
com conjunto de bomba): 1 ferida na mandíbula; 1 ferida abdominal com 
intestinos salientes; 1 ferida de sucção no peito; 2 fraturas expostas de 
úmero; 2 fraturas expostas de fêmur; 2 fraturas expostas da tíbia; 1 laceração 
da testa; 1 amputação aberta; 2 ferida de bala na palma. Feridas sem 
sangramento: 36 lacerações adesivas sortidas e feridas de fratura abertas; 1 
queimadura de fósforo na mão; 1 face em choque; queimadura de 1º e 3º 
grau da face; queimadura de 1º e 3º grau do peito; queimadura de 1º e 3º 
grau das costas; queimadura de 1º e 3º grau da mão; queimadura de 1º e 3º 
grau do antebraço. Acessórios de maquiagem: 1 adesivo corporal para 
feridas adesivas; 2 cera de simulação de acidente; 3 garrafas de sangue 
coagulante de maquiagem; 5 embalagens de pó de sangue; 1 embalagem de 
metil celulose para espessamento de sangue; 4 cores de tinta a óleo: branco, 
azul, marrom e vermelho; 2 emb. De acrílico plexiglas® quebrado para 
simular ferida com cacos de vidro; 1 creme frio; 2 pastas de modelamento de 
plasticina: branca e preta; 6 depressores de língua; 2 sujeira falsa; 1 carvão; 1 
geléia de petróleo; 2 espátulas. 

Anatomic 7.000,00 7.000,00 

TOTAL GERAL R$ 108.753,50 
 
Ata de Registro de preços n. 361/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

31 350 Unidade Bateria 9v carbono zinco,  capacidade: 330mah Elgin 7,25 2.537,50 

187 40 Unidade 
Palete de plástico em polipropileno, medidas aproximadas: 1,20 x 1,00 x 
0,15 (comp./larg./alt.), 9 pés, de alta resistência de peso, cor: cinza. 

Lar Plasticos 110,00 4.400,00 

TOTAL GERAL R$ 6.937,50 
 
Ata de Registro de preços n. 362/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76. 
 

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

199 10.200 Unidade Pilha alcalina aaa Philips 1,39 14.178,00 

200 10.000 Unidade Pilha alcalina c 1,5v Elgin 5,46 54.600,00 

TOTAL GERAL R$ 68.778,00 
 
Ata de Registro de preços n. 363/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CIRURGICA ONIX � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 20.419.709/0001-33. 
 

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

08 1.500 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (30 x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. Com validade mínina de 5 anos. 

Labor import 4,90 7.350,00 

11 1.500 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (40 x1,6) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Wiltex 10,18 15.270,00 

12 250 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 06 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Medi house 3,84 960,00 

13 200 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 10 x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 4,05 810,00 

14 300 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 15 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 6,20 1.860,00 

15 100 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 20 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 8,22 822,00 

19 4.300 Pacote 
Atadura de crepom 10cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, 
esterilizável, prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e 
comprimento em repouso. Pacotes com 12 unidades. 

Gazetex 4,49 19.307,00 
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21 2.000 Pacote 

Atadura de crepom 6cm x 4,5m. 13 fios/cm2 100% medindo 
aproximadamente 06 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor natural 
com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada e uniformemente enrolada. Pacotes com 12 
unidades. 

Gazetex 2,78 5.560,00 

23 1.200 Unidade 

Atadura gessada 0,15 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo alfa 
ortopédico com textura suave e cremosa proporciona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o 
desenrolar da atadura; secagem rápida, alta resistência,  alta resistência ao 
destacamento de camadas.informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem, garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento 
de amido e alvejante óptico; disponível nas cores - branca; tamanho 0,15 
cm x 3 mts. 

Polar fix 1,73 2.076,00 

25 1.000 Unidade Avental manga longa tamanho único. Descartável Medi gauze 1,03 1.030,00 

33 6.000 Unidade 

Bolsa para coleta de drenagem urinária por sistema fechado bio bag, 
esterilizado a óxido de etileno, pacote kit contendo: bolsa coletora com 
capacidade de 2000ml, tubo extensor, pinça corta fluxo, válvula anti-
refluxo, apoio para deambulação, tubo de drenagem. 

Labor import 2,00 12.000,00 

42 1.500 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 03 
litros. 

Descarbox 1,49 2.235,00 

43 2.000 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 07 
litros. 

Descarbox 2,05 4.100,00 

54 80 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 4,5, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega.em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 221,60 

55 80 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 5,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 221,60 

57 400 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 6,5, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 1.108,00 

58 500 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 7,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega.em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 1.385,00 

59 800 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 7,5, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 2.216,00 

60 800 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 8,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 2.216,00 

61 800 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 8,5, com cuff, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material plástico 
utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em 
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel 
grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 2.216,00 

63 300 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº6,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 831,00 

89 17.000 Pacote 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 13 
fios, com 08 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 
420 cm2, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam 
soltura de fios, embalagem em pacote plástico com 500 unidades, 
constando na parte externa os dados de identificação do fabricante e marca, 
de procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. Pacote com 500 unidades. 

Larismed 15,80 268.600,00 

90 400 Pacote Compressas cirúrgicas 23/25cm com 50 unidades. America 25,20 10.080,00 
91 400 Pacote Compressas cirúrgicas 45/50 cm com 50 unidades. Texmed 42,88 17.152,00 

109 1.600 Rolos 

Esparadrapo impermeável 05cmx4,5m,é composto de tecido 100% algodão 
com resina acrílica impermeabilizante.  Nele é aplicada massa adesiva à 
base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de 
excelente flexibilidade, enrolado em carretel. 

Missner 2,70 4.320,00 

139 2.000 Unidade Fita adesiva (fita crepe) na cor branca com 50m de comprimento. Eurocel 1,73 3.460,00 

146 6.150 Unidade 
Frasco plásticos  para nutrição enteral, capacidade 300ml frasco diet para 
dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e 
decrescente. 

Biobase 0,62 3.813,00 

148 100 Unidade Gel para ultrassom, embalagem com 5 litros. Multigel 15,30 1.530,00 

150 100 Pacote 
Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo, pacotes com cerca de 150 
unidades cada. 

Higie topp 2.59 259,00 

165 4.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho 
grande, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 51.600,00 
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168 2.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho 
pp, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 25.800,00 

189 4.100 Rolos Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m Flexpel 6,23 25.543,00 

217 200 Caixa 

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 19, embalado 
individualmente, apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector 
proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa 
em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada em inox siliconizada. Protetor 
de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Labor import 14,37 2.874,00 

218 1.500 Caixa 

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 21, embalado 
individualmente, apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector 
proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa 
em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada em inox siliconizada. Protetor 
de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Labor import 14,37 21.555,00 

219 1.000 Caixa 

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 23, embalado 
individualmente, apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector 
proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa 
em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada em inox siliconizada. Protetor 
de cânula, caixas com 100 unidades. 

Labor import 14,37 14.370,00 

220 50 Caixa 

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 25, embalado 
individualmente, apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector 
proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa 
em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada em inox siliconizada. Protetor 
de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Labor import 14,37 718,50 

230 300 Unidade 
Solução glicerinada - solução de glicerina 12% com sonda retal -  solução 
de 500 ml 

J.p 3,78 1.134,00 

253 58.950 Frasco 
Soro fisiológico 250 ml sistema fechado - soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado. 

J.p 1,78 104.931,00 

254 50.625 Frasco 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado - soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.p 2,13 107.831,25 

255 10.000 Frasco 
Soro fisiológico 9 % 1000 ml sistema fechado - soro fisiológico 0,9% 1000 
ml sistema fechado. 

J.p 3,70 37.000,00 

257 19.200 Frasco 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,48 47.616,00 

258 3.000 Frasco 
Soro ringer lactato 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,39 7.170,00 

263 300 Unidade 

Teste de bowie dicck - teste em folhas, proporciona economia para 
avaliação de autoclaves, eficiente para monitorar diariamente o sistema de 
pré vácuo,  tinta térmica, que detecta problemas com a qualidade do vapor e 
pode ser usado como ferramenta de diagnóstico de possíveis alterações na 
autoclave; pacote com 50 folhas. 

Clean-up 239,53 71.859,00 

265 4.000 Caixa 

Máscaras cirúrgicas descartáveis antialérgicas com elásticos, com tripla 
camada (matriz filtrante retida entre duas camadas de revestimento), clip 
nasal de alumínio interno fixado firmemente dentro do revestimento, 
elásticos firmemente aderidos ao corpo da máscara, com eficiência de 
filtragem bacteriana e de partículas, em caixa de papelão contendo 50 
unidades. 

Innova 3,97 15.880,00 

266 280 Pacote 
Touca cirúrgica descartável com elástico branco 20g/m2, 100% 
polipropileno, atóxico, antialérgico, antibacteriano, permeável ao ar, 
resistente, esterilizável, pacote com 100 unidades. 

Descarpack 4,43 1.240,40 

273 100 Caixa Clorexidina alcoólica 0,5%. Com 12 unidades. Cinord 144,67 14.467,00 
276 200 Litros Água oxigenada frasco 1000ml. Validade mínima de 02 anos Farmax 3,42 684,00 

288 19.650 Frasco 
Soro fisiológico 250 ml sistema fechado - soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado. 

J.p 1,78 34.977,00 

289 16.875 Frasco 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado - soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.p 2,13 35.943,75 

290 6.400 Frasco 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,48 15.872,00 

TOTAL GERAL R$ 1.032.075,10 
 
Ata de Registro de preços n. 364/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES � EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.387.226/0001-51. 
 

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

36 10 Unidade 
Bolsa válvula máscara transparente de silicone para recém nascido com 
máscara transparente e reservatório de oxigênio. 

Farmatex 112,00 1.120,00 

140 7.000 Unidade 

Fita cirurgica microporosa hipoalergenica 2,5cm x 10m confeccionada 
com substrato de nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e 
massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico impermeabilizante. 
Enrolado em carreteis plasticos, com abas. 

Ciex 1,56 10.920,00 

151 50 Caixa 

Indicador biológico leitura rápida a vapor cx. Com 50 ampolas - 
indicador biológico para vapor do tipo auto-contido, com tempo de 
resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, 
indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização 
à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo, que 
operem a 132 - 134 graus celsius (centígrados) ou para esterilizadores 
gravitacionais que operem à 121 graus celsius. 

2l 171,60 8.580,00 

159 120.000 Unidade 
Lancetas estéril para glicemia - lanceta dispositivo em pvc e mola com 
agulha estéril de uso descartável sem caneta. 

Cral 0,17 20.400,00 

198 10.150 Unidade Pilha alcalina aa Sony 1,13 11.469,50 
TOTAL GERAL R$ 52.489,50 

 
Ata de Registro de preços n. 365/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.101.480/0001-01. 
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Item Quant Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

32 350 Unidade Bateria para desfibrilador zoll ead, 3v Panasonic 24,50 8.575,00 

75 6.000 Unidade 
Cateter nasal tipo oculos em embalagem individual esteril com dados de 
identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e tempo de 
validade. 

Biobase 0,70 4.200,00 

81 10 Unidade 

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 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 bebê. 

Resgate 10,00 100,00 

82 240 Unidade 

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. 

Resgate 9,90 2.376,00 

84 400 Unidade 

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 

Resgate 9,90 3.960,00 

85 40 Unidade 

Colar cervical pp - 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 pp. 

Resgate 10,00 400,00 

92 150 Rolos Gaze tipo queijo - 9 fios c/ 8 dobras 91x91. Mbtextil 19,00 2.850,00 
93 200 Caixa Copos para inalação - copo descartável para inalador com 25 unidades. Daru 5,00 1.000,00 

94 50 Unidade 

Detector fetal mini sonar 
Características: modelo: portátil, alimentação: bateria de 9v alcalina, 
consumo máximo: 30ma; liga / desliga: digital controle de volume: 
digital (2 níveis); gabinete: caixa plástica abs; dimensões aproximadas: 
130 x 62 x 35 mm ; cabo do transdutor: 1 m; peso: 230 g;freqüência: 2,37 
mhz +/- 5%, acompanha: bolsa para transporte e tubo de gel. 

Sigmed 249,00 12.450,00 

105 60 Unidade 
Eletrodo cardiológico infantil completo - eletrodo cardiológico précordial 
infantil completo sucção + pera, pera confeccionada em latex. 

G tech 17,60 1.056,00 

116 70 Unidade 
Estabilizador lateral de cabeça conjunto completo contendo 
base,tijolinhos laterais, e tirantes com velcro da cor amarelo. 

Resgate 87,00 6.090,00 

144 30 Unidade 

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. 

Rwr 36,00 1.080,00 

145 30 Unidade 

Fluxômetro para oxigênio, 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 

Rwr 39,00 1.170,00 

176 50 Rolos 

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com 
elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme, medindo 
10cmx25mm, embalado em material que garanta a integridade do 
produto 

Msó 9,10 455,00 

178 40 Rolos 

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com 
elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme, medindo 
20cmx25mm, embalado em material que garanta a integridade do 
produto. 

Msó 18,50 740,00 

179 2.050 Unidade 
Manta térmica de alumínio - manta térmica de alumínio, confeccionada 
em poliéster metalizada de 23 mícrons, medidas aproximadas 2,10x140. 

Resgate 3,90 7.995,00 

213 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 60 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 15,45 1.699,50 

214 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 100 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 22,40 2.464,00 

215 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 150 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 33,70 3.707,00 

216 7 Pacote 

Saco plástico para resíduo infectante (branco). Tamanho: 15l. 
Confeccionado utilizando como matéria prima polietileno linear virgem, 
fator que garante maior resistência ao produto. Fabricado com resina 
virgem. Sistema de fechamento eficaz. Fabricado de acordo com a 

Nekplast 7,10 49,70 
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legislação vigente. Solda lateral que proporciona maior resistência. Deve 
constar em cada saco a inscrição e o símbolo de material infectante. 
Pacote com 100 unidades. 

221 35 Unidade 

Seladora grau cirurgico sela e corta - especificações minimas: bivolt, 
porta rolo embutido, guilhotina acoplada, espessura de selagem: 10mm, 
comprimento de selagem: 30mm, controle de potência de selagem, 
voltagem 127 - 220 vc.a, 50-60hz, fusivel 8a, acionamento por pedal. 
Garantia de 1 ano. 

Agir 320,00 11.200,00 

267 300 Unidade Umidificador para cateter de oxigenio. Rwr 14,00 4.200,00 

268 400 Unidade 

Esfigmomanômetro sem estetoscópio - aparelho de pressão convencional 
com fecho em presilha de alta resistência, contento raçadeira em nylon, 
tecido 100% poliamida com dupla camada de resina , impermeável para 
melhor higienização, partes cromadas metálicas fabricado conforme 
especificações do inmetro registrado na anvisa .itens inclusos: pera de 
borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em 
nylon, mostrador graduado e 01 ano de garantia. 

Premium 43,20 17.280,00 

281 1.000 Litros 

Detergente multienzimático, ph neutro e 04 enzimas (protease, amilase, 
lipase e carbo-hidrase) associado a uma combinação de tensoativos não 
iônicos e álcool isopropílico, embalagem com 1 litro. Validade mínima de 
02 anos. 

Kelldrin 16,00 16.000,00 

TOTAL GERAL R$ 111.097,20 
 
Ata de Registro de preços n. 366/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - GIODESC � IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.144.181/0001-31. 
 

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

227 50.000 Unidade 

Seringas descartáveis de 10 ml estéril, sem agulha, com bico, sem rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Injex 0,19 9.500,00 

228 122.000 Unidade 

Seringas descartáveis de 10 ml  estéril, sem agulha, com rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Injex 0,19 23.180,00 

229 102.000 Unidade 

Seringas descartáveis de 20 ml estéril, sem agulha, com rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, 
traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Injex 0,30 30.600,00 

TOTAL GERAL R$ 63.280,00 
 
Ata de Registro de preços n. 367/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES � 
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-14. 
 

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

44 2.500 Unidade Caixa para material perfurocortante, 20 litros Descarbox 3,75 9.375,00 

102 30 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta alça, em 12 - 7,0 mm 
- 70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp 

Emai 31,20 936,00 

103 10 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 10 - 5,5 mm 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Emai 31,20 312,00 

104 10 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 11 - 6,5 mm 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Emai 31,20 312,00 

141 6.000 Unidade 

Fita cirurgica microporosa hipoalergenica 5,0cmx10m confeccionada 
com substrato de nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e 
massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico impermeabilizante. 
Enrolado em carreteis plasticos, com abas. 

Missner 3,03 18.180,00 

TOTAL GERAL R$ 29.115,00 

 
Ata de Registro de preços n. 368/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - JARDIM MÉDICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.588.015/0001-24. 
 

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

04 200 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (20 x 0,55) de uso único, estéril, atóxica 
e apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de 
cores, padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com 
bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa  
com 100 unidades. 
Com valdade mínima de 5 anos 

Solidor 4,98 996,00 

09 1.500 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (30 x 0,80) de uso único, estéril, atóxica 
e apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de 
cores, padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com 
bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 
100 unidades. Com validade mínina de 5 anos. 

Solidor 4,92 7.380,00 
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22 650 Unidade 

Atadura gessada 0,10 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo 
alfa ortopédico com textura suave e cremosa porpociona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o 
desenrolar da atadura; secagem rapida, alta resistência,  alta resistência ao 
destacamento de camadas.informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem,garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; 
isento de amido e alvejante óptico; disponível nas cores - branca; 
tamanho 0,10 cm x 3 mts. 

Polar Fix 1,15 747,50 

51 30 Pacote Canula de guedel nº4 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,90 537,00 
52 30 Pacote Cânula de guedel nº5 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,90 537,00 

53 80 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 4,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data 
de entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 230,40 

56 80 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 5,5, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data 
de entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 230,40 

62 300 Unidade 

Cânula endotraqueal c/balão nº 9,0, com cuff, com balonete inflável de 
fixação, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da data 
de entrega. Em material plástico utilizado para entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. 

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 864,00 

73 70.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 
20gax1.88in (1,3x48mm - 95ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 

Polyon 0,51 35.700,00 

74 70.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril,  atóxica, apirogênico, descartável,  
24gax0,75in (0,7x19mm - 25ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 
Excelente qualidade. 

Polyon 0,56 39.200,00 

113 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal tamanho grande modelo collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita 
uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso 
regulador (borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas 
aproximadas: eixo longitudinal da valva: 110mm, largura perpendicular 
proximal de 29mm e distal de 32mm, comprimento total: 170mm. 

Cralpast 0,85 1.700,00 

125 50 Caixa 
Fio de sutura de algodão agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 26,85 1.342,50 

127 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 4-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 22,80 1.140,00 

128 80 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 5-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 22,80 1.824,00 

147 100 Litros 
Gel condutor de eletricidade para uso no aparelho desfibrilador, 
embalagem com 1 litro. 

Carbogel 3,80 380,00 

194 50 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 250mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Vital Pack 85,70 4.285,00 

260 3.200 Unidade Talas de papelão média de excelente qualidade. Resgate Sp 1,14 3.648,00 

262 400 Unidade Termômetro clínico digital. 
Lamedid-

Solidor-Procare 
7,49 2.996,00 

275 515 Caixa 
Álcool hidratado 70 %, frascos com 1.000 ml com 12 litros. Validade 
mínima de 02 anos. 

Araucaria 42,00 21.630,00 

277 2.000 Galão Hipoclorito de sódio 1 % com 5 litros. Belaquimica 7,09 14.180,00 
TOTAL GERAL R$ 139.547,80 

 
Ata de Registro de preços n. 370/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.370.983/0001-05. 
 

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

122 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha 22mm 1/2 circulo cilíndrico, 
envelope com 1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com 
tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha. Com 
data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 
envelopes. 

Covidien 63,00 315,00 

123 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha 22mm 1/2 circulo cilíndrico, 
envelope com 1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com 
tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha. Com 
data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 
envelopes. 

Covidien 60,00 300,00 

TOTAL GERAL R$ 615,00 

 
Ata de Registro de preços n. 370/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - M. MAGALHÃES � PRODUTOS HOSPITALARES., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. 
 

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

20 3.900 Pacote 
Atadura de crepom 15cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, 
esterilizável, prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e 

Mbtextil 5,69 22.191,00 
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comprimento em repouso. Pacotes com 12 unidades. 

83 400 Unidade 

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. 

Resgate sp 9,90 3.960,00 

95 100 Unidade 
Disco para serra elétrica para gesso - disco de serra para 
gesso,confeccionado em aço inox, tamanho 2 polegadas. 

Oscilan 62,40 6.240,00 

190 250 Rolos 
Papel ecg temo sensível - papel reticulado, 216mm x 30m, para uso de 
eletrocardiografos. 

Tecnoprint 17,49 4.372,50 

246 40.000 Unidade 

Sonda uretral nº 12, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Solidor 0,40 16.000,00 

247 10.000 Unidade 

Sonda uretral nº 06, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Embaladas 
individualmente. Prazo de validade de 5 anos. . 

Solidor 0,38 3.800,00 

248 10.000 Unidade 

Sonda uretral nº 08, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Solidor 0,40 4.000,00 

249 15.000 Unidade 

Sonda uretral nº 14, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,38 5.700,00 

250 15.000 Unidade 

Sonda uretral nº 16, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,40 6.000,00 

251 10.000 Unidade 

Sonda uretral nº10, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,38 3.800,00 

TOTAL GERAL R$ 76.063,50 
 
Ata de Registro de preços n. 371/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.968.926/0001-63. 
 

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

24 1.000 Unidade 

Atadura gessada 0,20 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo 
alfa ortopédico com textura suave e cremosa porpociona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o 
desenrolar da atadura; secagem rapida, alta resistência,  alta resistência ao 
destacamento de camadas.informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem,garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; 
isento de amido e alvejante óptico; disponível nas cores - branca; 
tamanho 0,20 cm x 4 mts. 

Avenpar 1,24 1.240,00 

28 1.500 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodao 100% cru lavavel grande 0,75 x 
0,75 aproximadamente 

Marimar 3,18 4.770,00 

39 20 Rolos Cadarço - largura 01 a 02 cm para mascara de oxigênio rolo com 100m Soni 19,50 390,00 

47 20 Pacote Canula de guedel nº0 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,80 356,00 

48 20 Pacote Cânula de guedel nº1 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,80 356,00 
49 30 Pacote Cânula de guedel nº2 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,80 534,00 
50 30 Pacote Canula de guedel nº3 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,80 534,00 

64 100 Unidade 

Cânula endotraqueal s/balão nº 2,0, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de entrega.tubo de material plástico 
utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em 
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel 
grau cirúrgico 

Vital gold 2,35 235,00 

65 80 Unidade 

Cânula endotraqueal s/balão nº 2,5, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de entrega.tubo de material plástico 
utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em 
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel 
grau cirúrgico 

Vital gold 2,39 191,20 

66 80 Unidade 

Cânula endotraqueal s/balão nº 3,0, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de entrega.tubo de material plástico 
utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em 
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel 
grau cirúrgico 

Vital gold 2,39 191,20 

67 80 Unidade 

Cânula endotraqueal s/balão nº 3,5, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de entrega.tubo de material plástico 
utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em 
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel 
grau cirúrgico 

Vital gold 2,39 191,20 
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69 70.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril,  atóxica, apirogênico, descartável, 
22gax1.88in (1,3x48mm - 95ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 

Polyon 0,52 36.400,00 

70 40.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 
14gax1.75in (2,1x45mm - 330ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 

Polyon 0,52 20.800,00 

71 50.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 
16gax1.77in (1,7x45mm - 205ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 

Polyon 0,52 26.000,00 

72 40.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 
18gax1.88in (1,3x48mm - 95ml/min), com código de cores, padrão 
universal para identificação dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por no mínimo 
cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 

Polyon 0,52 20.800,00 

96 100 Unidade Dreno penrose nº01 estéril. Waltex 0,96 96,00 

117 300 Unidade 
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". 

Advantive 8,30 2.490,00 

142 200 Unidade 
Fixador para sonda endotraqueal tubo traqueal adulto composto por duas 
bandas, tendo e velcro adesivo; confeccionado em tecido de algodão, 
atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. 

Fradel 9,00 1.800,00 

143 100 Unidade 
Fixador para sonda endotraqueal tubo traqueal infantil composto por duas 
bandas, tendo e velcro adesivo; confeccionado em tecido de algodão, 
atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. 

Fradel 9,00 900,00 

149 1.000 Pacote Hastes flexíveis com algodão estéril com 50 unidades. Theoto 1,10 1.100,00 

154 500 Caixa 
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 
11 - caixa com 100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar 
da data de entrega. 

Advantive 17,40 8.700,00 

155 300 Caixa 
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 
15 - caixa com 100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar 
da data de entrega. 

Advantive 17,30 5.190,00 

156 100 Caixa 
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 
21 - caixa com 100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar 
da data de entrega. 

Advantive 17,70 1.770,00 

157 150 Caixa 
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 
22 - caixa com 100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar 
da data de entrega. 

Advantive 18,00 2.700,00 

170 7.000 Pares 

Luvas esterilizadas 6.5 - luva cirúrgica tamanho 6.5, embalagem com 1 
par, cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 
anos. 

New hand 0,77 5.390,00 

177 80 Rolos 

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com 
elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme, medindo 
15cmx25mm, embalado em material que garanta a integridade do 
produto. 

Msó 14,00 1.120,00 

191 300 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Vital pack 30,80 9.240,00 

206 20 Unidade 

Tesoura especial para atendimento pré-hospitalar, destinado ao corte de 
tecido. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina 
deve conter apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado. 
Possui oleiais de empunhadura na cor azul, 20 cm. Confeccionada em 
plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e 
médio; ambidestra. 

Md 27,96 559,20 

225 110.000 Unidade 

Seringas descartáveis 3 ml s/ agulha bico lock c/ rosca - seringas 
descartáveis de 3 ml estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido 
de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, 
embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros e legíveis. 

Rymco 0,10 11.000,00 

226 150.000 Unidade 

Seringas descartáveis 5 ml s/ agulha bico lock c/ rosca - seringas 
descartáveis de 5 ml estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido 
de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, 
embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros e legíveis. 

Rymco 0,12 18.000,00 

231 1.500 Unidade 
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 16, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Advantive 2,10 3.150,00 

232 1.000 Unidade 
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 22, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Advantive 2,10 2.100,00 

233 1.500 Unidade 
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 14, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Advantive 2,10 3.150,00 

234 1.500 Unidade 
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 18, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Advantive 2,10 3.150,00 

235 500 Unidade 
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 20, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Advantive 2,10 1.050,00 
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238 1.000 Unidade 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 16 - sonda gástrica levine longa 
siliconizada nº 16, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Medsonda 0,81 810,00 

239 1.500 Unidade 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 18 - sonda gástrica levine longa 
siliconizada nº 18, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Medsonda 0,90 1.350,00 

240 1.500 Unidade 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 20 - sonda gástrica levine longa 
siliconizada nº 20, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Medsonda 1,00 1.500,00 

241 20.000 Unidade 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 06 - sonda p/ aspiração traqueal nº 06, 
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,39 7.800,00 

242 20.000 Unidade 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 08 - sonda p/ aspiração traqueal nº 08, 
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,43 8.600,00 

243 20.000 Unidade 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 10 - sonda p/ aspiração traqueal nº 10, 
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente 

Medsonda 0,43 8.600,00 

245 20.000 Unidade 

Sonda p/ aspiração traqueal nº 12, descartáveis compostas de tubo de pvc 
atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa.  Esterilizado por óxido de etileno. 
Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Medsonda 0,46 9.200,00 

269 400 Unidade Braçadeira para aparelho de pressão com prendedor de metal. Promedir 15,00 6.000,00 
270 100 Unidade Manguito de látex 1 via para monitor cardíaco. Promedir 14,86 1.486,00 

TOTAL GERAL R$ 240.989,80 
 
Ata de Registro de preços n. 372/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47. 
 

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

01 10.000 Frasco 
Água destilada estéril. Frasco com 250ml, contendo  no rotulo dados de 
identificação, procedência, reg. Ms., resp. Técnico, prazo de validade. 

Equiplex 1,99 19.900,00 

106 140 Pacote 
Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- 
gel, modelo adulto - produto não estéril, pacote com 100 unidades. 

Vitalcor 14,16 1.982,40 

110 5.000 Rolos 

Esparadrapo impermeável 10cmx4,5m,é composto de tecido 100% 
algodão com resina acrílica impermeabilizante.  Nele é aplicada massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de 
rasgar e de excelente flexibilidade, enrolado em carretel. 

Missner 4,73 23.650,00 

192 300 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 47,90 14.370,00 

193 100 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 62,00 6.200,00 

195 30 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 98,80 2.964,00 

256 16.100 Frasco 
Soro glicofisiológico 250 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 250 
ml sistema fechado. 

Equiplex 2,05 33.005,00 

TOTAL GERAL R$ 102.071,40 
 
Ata de Registro de preços n. 373/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MORIMED COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

41 10 Unidade 

Cadeira de rodas - cadeira de rodas, em aço pintado em epoxi, para adulto para 
até 120kg, tipo não dobrável, rodas grandes traseiras, pneus de borracha e aros 
de impulsão, com freio manuais, com apoios de antebraço removível, com 
apoios para os pés e panturrilhas escamoteáveis, assento em courvin reforçado 
com 48cm, encosto courvin reforçado. 

Prolife 355,00 3.550,00 

152 80 Unidade 
Jogo aparelho de otoscópio com jogos de espéculos com lâmpada rosqueável 
de fibra ótica, com excelente qualidade compatível com pilha aa 

Riester 200,00 16.000,00 

161 16 Conjuntos 

Laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas curvas nº 03 nº 04 e nº 
05 - laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas curvas nº 03, 04 e 
05. De fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas 
curvas tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lampada reserva em led e vida 
útil de 60.000 horas. 

Jg moriya 669,00 10.704,00 

162 16 Conjuntos 

Laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas retas nº 03 nº 04 e nº 05 
- laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas retas nº 03, 04 e 05. De 
fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas tipo 
mclntosh, em aço inox, faces foscas, lampada reserva em led e vida útil de 
60.000 horas. 

Jg moriya 670,00 10.720,00 
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163 16 Conjuntos 

Laringoscópio de fibra ótica a led infantil com lâminas curvas nº 00 nº 01 e nº 
02 - laringoscópio de fibra ótica a led, infantil com lâminas curvas nº 00, 01 e 
02. De fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas 
curvas tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lampada reserva em led e vida 
útil de 60.000 horas. 

Jg moriya 670,00 10.720,00 

164 16 Conjuntos 

Laringoscópio de fibra ótica a led infantil com lâminas retas nº 00 nº 01 e nº 02 
- laringoscópio de fibra ótica a led, infantil com lâminas retas nº 00, 01 e 02. 
De fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas 
tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lampada reserva em led e vida útil de 
60.000 horas. 

Jg moriya 669,00 10.704,00 

175 20 Unidade 

Maleta grande de medicação - bolsas para ampola e medicamentos dimensões 
aproximadas do produto: altura: 19 cm; largura: 45 cm; comprimento: 32 cm. 
Costura duplaparte interna: nylon 70; divisórias; elásticos para fixação de 
materiais diversos; acabamento em nylon; forrada com isomanta; bolso 
interno; compartimento fixo; quatro cartelas com 9 compartimentos fechadas 
individualmente em velcro.cores: azul e vermelho. 

Marimar 186,00 3.720,00 

181 15 Unidade 

Mochila azul para materiais de atendimento pré-hospitalar 
Bolsa confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões de 20 cm x 30 
cm (l x a). Com abertura completa 180 graus, fecho em material do tipo zíper 
duplo resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para 
aumentar sua resistência e com o logotipo do corpo de bombeiros, conforme 
manual de aplicação, sobre a tampa superior da bolsa e com 2 repartições com 
bolsos e velcros de fixação, na cor azul. 

Marimar 145,00 2.175,00 

184 30 Unidade 

Oxímetro portatil - 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. 

Delamed 90,00 2.700,00 

209 30 Unidade Prancha rígida para imobilização de polietileno de cor amarelo e vermelho. Marimar 300,00 9.000,00 

222 15 Unidade 

Sensor de oximetria clip de dedo adulto, utilizado para medição não invasiva 
de saturação periférica de oxigênio (spo2), frequência cardíaca e onda 
pletismográfica de pulso, compatível com tecnologia nellcor, conector 
quadrado 9 pinos. Seu desenho ergonômico proporciona conforto e perfeita 
fixação, confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade. 
Reutilizável. 

General 
meditechun 

280,00 4.200,00 

TOTAL GERAL R$ 84.193,00 
 
Ata de Registro de preços n. 374/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - ODONTOMEDI � PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

80 210 Unidade 
Clamps umbilical esterilizados em óxido de etileno com validade superior 
a 24 meses a partir da data de entrega 

Well clamp 0,30 63,00 

118 5 Caixa Fio de sutura catgut agulhado cortante nº 2-0 Technofio 71,99 359,95 
119 5 Caixa Fio de sutura catgut agulhado cortante nº 5-0 Technofio 75,00 375,00 

121 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha 22mm 1/2 circulo cilíndrico, 
envelope com 1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com 
tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha. 
Com data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 
envelopes. 

Technofio 74,90 374,50 

129 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 20,03 1.001,50 

132 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 2-0 com agulha 3 cm, caixa 
com 24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,79 683,70 

134 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 3 cm, caixa 
com 24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,79 683,70 

183 200 Pacote 
Nylon 6-0 - fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 6-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 23,60 4.720,00 

203 15 Unidade 
Pinça medina. Destina-se a coleta através de biópsia no colo uterino para 
exame laboratorial. Produto confeccionado em aço inoxidável,tamanho: 
24cm, 2mm. 

Golgran 133,75 2.006,25 

204 40 Unidade 
Pinça  pozzi, serve para curativo de colo uterino, produto confeccionado 
em aço inoxidável, com garras, 24cm. 

Golgran 38,70 1.548,00 

205 50 Unidade 

Pinças cheron 25 cm, usada para a realização da anti-sepsia do paciente. 
Produto confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual, 
constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com 
serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho: 25 cm. 
Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de 
qualidade, normas da abnt, ce. 

Golgran 39,50 1.975,00 

236 300 Unidade 

Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 06, descartáveis compostas de 
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de 
furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Biosani 0,54 162,00 

237 520 Unidade 

Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 10, descartáveis compostas de 
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de 
furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Biosani 0,65 338,00 

244 20.000 Unidade Sonda p/ aspiração traqueal n° 14 - sonda p/ aspiração traqueal nº 14, Biosani 0,47 9.400,00 
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descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

261 2.100 Unidade Talas de papelão pequena de excelente qualidade. Fibra Resgate 0,76 1.596,00 
TOTAL GERAL R$ 25.286,60 
 
Ata de Registro de preços n. 375/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 
 

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

R$ 

03 6.000 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (13 x 0,45) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa  com 100 
unidades. 

Solidor 4,95 29.700,00 

05 500 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,60) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 4,95 2.475,00 

06 1.000 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 4,93 4.930,00 

07 1.300 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,80) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. 

Solidor 4,93 6.409,00 

10 3.000 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (40 x1,2) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 5,19 15.570,00 

26 5 Unidade 

Balança de alta precisão 
Mini balança de bolso de alta precisão,  sensor de alta precisão display 
iluminado para melhor leitura, prato para pesagem botão: on/off, função: tara 
(autocalibração),  para uso profissional em farmácias, laboratórios, joalherias, 
etc. Desliga automaticamente fonte de alimentação: 2 pilhas aaa inclusas  
temperatura de operação: 10 a 30 ° c 

Clink 65,00 325,00 

27 500 Rolos Bandagem antisséptica (blood stop) rolo com 200 unidades. Blood stop 5,62 2.810,00 

40 2 Unidade 
Cadeira de banho simples. Possui estrutura de aço e quatro rodas pequenas, 
apoio de pé fixo, apoio para braço fixo, ferios laterais, capacidade para 80 kg. 

Prolife 155,00 310,00 

45 3.000 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 13 
litros. 

Descarbox 2,64 7.920,00 

87 4 Unidade 
Colete de imobilização dorsal adulto (ked) com velcro, em nylon em padrão 
universal. 

Marimar 126,50 506,00 

88 4 Unidade 
Colete de imobilização dorsal infantil (ked) com velcro, em nylon em padrão 
universal. 

Marimar 126,50 506,00 

97 100 Unidade Dreno penrose nº02 estéril. Inovatex 1,03 103,00 

107 112.500 Unidade 

Equipo macrogotas c/ câmara flexível - equipo macro gotas, controlador de 
fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete com injetor lateral, lanceta perfurante 
para conexão ao recipiente de solução, câmara flexível, com visualização de 
gotejamento, extensão em pvc comprimento mínimo 140cm, conexão luer 
para dispositivo de acesso venenoso, extensão distal em látex, unindo o tubo 
de pvc ao conector luer, estéril, atóxico, apirogênico, esterilizado por radiação 
gama, embalado individualmente. Com excelente limitador de fluxo 
(fechamento) 

Descarpack 0,58 65.250,00 

108 8.000 Unidade Equipo macrogotas para nutrição enteral Descarpack 0,67 5.360,00 

115 20.000 Unidade 

Espéculo vaginal tamanho pequeno modelo collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita uma 
excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso regulador 
(borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas aproximadas: eixo 
longitudinal da valva: 80mm, largura perpendicular proximal e distal: 22mm, 
comprimento total: 143mm. 

Adlin 0,72 14.400,00 

120 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 1-0 com agulha 22mm 1/2 circulo cilíndrico, 
envelope com 1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho 
da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de 
fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes. 

Technofio 79,90 399,50 

124 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 5-0 com agulha 22mm 1/2 circulo cilíndrico, 
envelope com 1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho 
da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de 
fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes 

Technofio 79,91 399,55 

135 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 5-0 com agulha 3 cm, caixa com 
24 unidades. Validade para 5 anos. 

Technofio 30,29 908,70 

166 1.300 Caixa 
Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho 
médio, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 16.770,00 

167 4.020 Caixa 
Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho 
pequeno, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 51.858,00 
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169 5.000 Pares 
Luvas esterilizadas 6.0 - luva cirúrgica tamanho 6.0, embalagem com 1 par, 
cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,78 3.900,00 

171 8.000 Pares 
Luvas esterilizadas 7.0 - luva cirúrgica tamanho 7.0, embalagem com 1 par, 
cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,76 6.080,00 

172 16.000 Pares 
Luvas esterilizadas 7.5 - luva cirúrgica tamanho 7.5, embalagem com 1 par, 
cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,76 12.160,00 

173 10.000 Pares 
Luvas esterilizadas 8.0 - luva cirúrgica tamanho 8,0, embalagem com 1 par, 
cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,76 7.600,00 

174 9.500 Pares 
Luvas esterilizadas 8.5 - luva cirúrgica tamanho 8,5, embalagem com 1 par, 
cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,76 7.220,00 

185 210 Caixa 
P.v.p.i. degermante, solução de polivinilpirrolidona com 1% de iodo ativo, 
solução aquosa de uso tópico - frasco escuro com 1 litro, caixa com 12 
unidades. 

Rio química 206,00 43.260,00 

188 6.100 Rolos Lencol de papel hospitalar 50cm x 50m Plumax 5,14 31.354,00 
196 120 Unidade Pêra para aparelho ecg, em latex, embalada individualmente. Missouri 2,30 276,00 

207 33.000 Unidade 
Polifix equipo 2 vias - Polifix equipo 2 vias com presilha e excelente 
limitador de fluxo (fechamento). 

Descarpack 0,47 15.510,00 

223 337.500 Unidade 

Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação 
para 100 unidades de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em 
polipropileno transparente, atóxica, com escala de graduação bem 
identificadas, com anel de retenção em sua extremidade distal, possibilitando 
perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro; agulha 
com aproximadamente 12,7mm de comprimento, 0,33mm de espessura, 
integralmente siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar 
embalada em invólucro apropriado e de acordo com o processo de 
esterilização. O vencimento do produto deve ser de no mínimo um ano após a 
entrega do mesmo. Registro no ministério da saúde. 

Sr 0,18 60.750,00 

224 50.000 Unidade 

Seringas descartáveis 20 ml s/ agulha com bico s/ rosca - seringas 
descartáveis de 20 ml estéril, sem agulha, com bico, sem rosca, esterilizada a 
óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, 
embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e números 
de inscrição claros e legíveis. 

Sr 0,28 14.000,00 

252 37.875 Frasco Soro fisiológico 100 ml sistema fechado. Equiplex 1,45 54.918,75 
271 100 Unidade Válvula para aparelho de pressão. Missouri 5,72 572,00 
278 10 Caixa Formol 1.000ml caixa c/12 unidades Facilimp 125,25 1.252,50 
279 200 Litros Vaselina liquida 1000ml. Validade mínima de 02 anos Facilimp 18,00 3.600,00 
280 50 Unidade Vaselina sólida de 500 gramas. Facilimp 15,25 762,50 

285 37.500 Unidade 

Equipo macrogotas c/ câmara flexível - equipo macro gotas, controlador de 
fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete com injetor lateral, lanceta perfurante 
para conexão ao recipiente de solução, câmara flexível, com visualização de 
gotejamento, extensão em pvc comprimento mínimo 140cm, conexão luer 
para dispositivo de acesso venenoso, extensão distal em látex, unindo o tubo 
de pvc ao conector luer,estéril, atóxico, apirogênico, esterilizado por radiação 
gama, embalado individualmente. Com excelente limitador de fluxo 
(fechamento). 

Descarpack 0,58 21.750,00 

286 112.500 Unidade 

Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação 
para 100 unidades de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em 
polipropileno transparente, atóxica, com escala de graduação bem 
identificadas, com anel de retenção em sua extremidade distal, possibilitando 
perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro; agulha 
com aproximadamente 12,7mm de comprimento, 0,33mm de espessura, 
integralmente siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar 
embalada em invólucro apropriado e de acordo com o processo de 
esterilização. O vencimento do produto deve ser de no mínimo um ano após a 
entrega do mesmo. Registro no ministério da saúde. 

Sr 0,18 20.250,00 

287 12.625 Frasco Soro fisiológico 100 ml sistema fechado. Equiplex 1,45 18.306,25 
TOTAL GERAL R$ 550.431,75 
 
Ata de Registro de preços n. 376/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.262.981/0001-39. 
 

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

264 48.000 Unidade 
Tiras teste de glicemia para neo natal, venoso, arterial e capilar de 10 a 
600 mg/dl (fornecedor deverá fornecer 115 aparelhos leitores, em 
comodato) 

On Call Plus 0,44 21.120,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 09 de Outubro 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 067/2018 � Processo Adm. N º 114/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS JOEMA E DEMAIS 
EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

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. 396/2018, assinada em 12 de Julho de 2018 - A. C. DOS SANTOS � MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.568.127/0001-77. 
 

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

01 4.000 Unidade 

Medalha c - medalha estampada de honra ao mérito em metal 
(latão), com 30 mm de diâmetro e 2 mm de espessura, com adesivos 
no verso e gravação de logomarca da secretaria solicitante, fita de 
cetim na cor verde, medindo 80 cm de comprimento e 1 cm de 
largura nas cores ouro, prata e bronze 

Vitória 4,00 16.000,00 

02 1.000 Unidade 
Medalhas (dourada, prateada, bronze), 45 mm diâmetro c/ área 
adesivada de 25 mm, 2 mm de espessura c/ logo personalizada 
(medalhas em zamak) c/ fita de cetim azul. 

Vitória 4,80 4.800,00 

03 10 Unidade 

Troféu voleibol vitória 
31 cm altura. Base na cor preta, sobre a base suporte metalizados na 
cor dourada. Estatueta de jogador de voleibol 

Jebs 68,00 680,00 

04 10 Unidade 

Troféu futsal 
Troféu com aproximadamente 17 cm de altura, base quadrada com 
7,6 cm de largura em polímero na cor preta. Estatueta fixa de jogador 
de futebol metalizada na cor dourada. Plaqueta em latão para 
gravação. 

Jebs 50,00 500,00 

05 10 Unidade 

Troféu artilheiro com base quadrada 
Com 11 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um 
suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior 
de chuteira. Plaqueta em latão para gravação 

Jebs 50,00 500,00 

06 10 Unidade 
Troféus dourados, 28 cm de alt. Base preta plástica: 7,6 x 6,5 cm c/ 
estatueta de goleiro de 14 cm de altura. 

Jebs 50,00 500,00 

07 20 Unidade 

Troféu xadrez 
Peso mínimo: 1.400 kg. Troféu com 25 cm de altura, com base 
quadrada em polímero na cor preta com 7,7 cm de largura. Sobre 
esta base dois suportes metalizados na cor dourada, com a largura de 
5,5 cm. Estatueta superior xadrez. Demais componentes metalizados 
na cor dourada. Acompanha gravação em adesivo. 

Jebs 62,00 1.240,00 

08 30 Unidade 

Troféu de atletismo 25 cm altura 
Troféu com base quadrada com 11 cm de largura em polímero na cor 
preta. Sobre esta base suporte em polímero metalizado na cor 
dourada.estatueta superior atletismo. Plaqueta em latão para 
gravação. 

Jebs 50,00 1.500,00 

09 150 Unidade 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 35cm de altura e 20cm 
de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e 
impressão a lazer. 

Criar mix 72,00 10.800,00 

10 150 Unidade 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 25cm de altura e 18cm 
de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e 
impressão a lazer. 

Criar mix 65,00 9.750,00 

TOTAL GERAL R$ 46.270,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 12 de Outubro 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 070/2018 � Processo Adm. N º 118/2018. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 252/2013 � 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR �CRIANÇA FELIZ�, 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. 387/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - A. PAZINATO MARINGÁ., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 04.352.905/0001-81. 

 

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

01 4 Unidade 

Cadeira infantil para automóvel, certificada para o grupo 1/2/3 (de 

09 a 36kg), com ombreiras, protetor entre-pernas, cinto de 

segurança, ajustador do cinto de segurança, com no mínimo 02 

posições de ajuste de altura do cinto de segurança e ainda de 

encosto de cabeça ajustável em várias posições de altura. Material 

de excelente qualidade, com tecido auto-extinguível (não propaga 

fogo). Cinto de segurança com 05 pontos. Capa removível para 

lavagem e tecido auto-extinguível, certificada pelo inmetro. 

Tutti Baby/ 

Nino 
304,00 1.216,00 

03 3 Unidade 

Cadeira bebê conforto, certificada para crianças até 13 kg, estrutura 

plástica e tecido poliéster, com alça para transporte, alça regulável, 

cinto de segurança de 03 pontos, apoio para a cabeça e capota 

removível. Certificado pelo inmetro. 

Tutti Baby/ 

Nino 
215,00 645,00 

04 4 Unidade 
Assento elevatório infantil para automóvel para crianças do grupo 2 

e 3 (15 kg até 36kg) (especificações detalhadas conforme edital) 

Tutti Baby/ 

Elevato 
62,00 248,00 

TOTAL GERAL R$ 2.109,00 

 

Ata de Registro de preços n. 388/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 

 

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

06 1 Unidade 

Forno elétrico, com capacidade de no mínimo 45 litros, em aço inox 

funções mínimas: assa, grelha, descongela, doura, gratina e aquece. 

Timer, potência de no mínimo: 1.750 watts, alimentação de 110 

volts. Certificado pelo inmetro. 

Lenoxx 540,00 540,00 

08 1 Unidade 

Microondas, com capacidade de no mínimo 28 litros, painel 

inteligente, classificação energética a, frequência 60 hz, tensão 

127v/220 v. Certificado pelo inmetro. 

Electrolux 486,00 486,00 

13 10 Pacote 
Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - verde pacote com 500 

folhas. 
Chamex 27,90 279,00 

14 10 Pacote 
Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - amarelo -  pacote com 

500 folhas. 
Chamex 27,90 279,00 

15 10 Pacote 
Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - rosa - pacote com 500 

folhas. 
Chamex 27,90 279,00 

16 10 Pacote 
Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - azul -  pacote com 500 

folhas. 
Chamex 27,90 279,00 

TOTAL GERAL R$ 2.142,00 

 

Ata de Registro de preços n. 389/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CUNHA & PRACZUM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 10.692.055/0001-63. 

 

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

02 3 Unidade 

Cadeira infantil para automóvel, certificada para o grupo 0/1/2 (do 

nascimento a 25 kg), cinto de segurança de 05 pontos, com 

ombreiras, almofada redutora de costas e assento, protetor entre-

pernas, ajustador de segurança nos ombros, com no mínimo 02 

posições de ajuste de altura do cinto de segurança. Material de 

Go Safe/ 

Leone Rosso 
246,87 740,61 
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excelente qualidade, com tecido auto-extinguível (não propaga fogo). 

Capa removível para lavagem e tecido auto-extinguível. Posição da 

cadeira 01 de costas para o movimento (do nascimento até 10 kg) 

grupo 0. Posição da cadeira 01 de frente para o movimento de (09kg 

a 25 kg) - grupo 1/2. Certificado pelo inmetro. 

12 30 Pacote Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, branco - pacote com 500 folhas. Nobily 16,90 507,00 

TOTAL GERAL R$ 1.247,61 

 

Ata de Registro de preços n. 390/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 25.043.791/0001-68. 

 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

07 1 Unidade 
Mesa com tampo de granito com 6 cadeiras, tubular (especificações 

detalhadas conforme edital) 
Metalmix 706,00 706,00 

09 1 Unidade 

Batedeira planetária com no mínimo 05 velocidades, 300 w de 

potência, voltagem 110/220 v, capacidade da tigela de no mínimo 3 

litros, com no mínimo 1 batedor, 1 tigela, movimento planetário. 

Arno 340,00 340,00 

11 1 Unidade 

Balanço infantil de 02 lugares com proteção lateral e traseira, 

estrutura em ferro anticorrosivo, pintura automotiva, modelo dos 

pés para fixação em grama. Medida aproximada: altura de no 

mínimo 1.90m, comprimento de no mínimo 1.30m, largura de no 

mínimo 1.50m. 

Unimóveis 950,00 950,00 

17 1 Unidade 

Escorregador infantil com proteção lateral, estrutura de ferro em 

chapa fria de aço, pintura automotiva, modelo dos pés para fixação 

em grama, escada com no mínimo 04 degraus. Medida aproximada: 

altura de no mínimo 1.20m, comprimento de no mínimo 2.00m, 

largura de no mínimo 0,42cm. 

Unimóveis 978,00 978,00 

18 1 Unidade 

Armário arquivo de mdf com 04 gavetas com chave, para pasta 

suspensa, na cor a definir, dimensões do produto(l x a x p)- 

47x126x48cm, acabamento nas bordas em abs. 

Unimóveis 459,00 459,00 

19 1 Unidade 

Brinquedo gira-gira infantil em estrutura de ferro, assento em 

madeira com oito lugares, pé para chumbar. Medida aproximada do 

gira-gira: altura de no mínimo 0,80 cm, comprimento de no mínimo 

1,5m, largura 1,70m. Medida aproximada do assento de madeira: 

0,20 cm x 1,00 m. Pintura em tinta automotiva e fundo anticorrosivo. 

Unimóveis 1.090,00 1.090,00 

TOTAL GERAL R$ 4.523,00 

 

Ata de Registro de preços n. 391/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.784.531/0001-39. 

 

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

R$ 

10 1 Unidade 

Secadora de roupas 10 kg, potência de no mínimo 1.550 watts, 

sistema e clico/programa de secagem, alimentação 110 volts, 

sinalizador indicador de limpeza do filtro e das etapas de secagem. 

Brastemp 2.000,00 2.000,00 

 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

 

Arapongas, 09 de Outubro 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 075/2018 � Processo Adm. N º 124/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
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. 407/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 
 

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

03 15.000 Unidade Sacola Plástica Reciclada, Med. Aprox. 60x80x0,7 Cm. Jp Embalagens 0,27 4.050,00 

04 15.000 Unidade 
Saco plástico, 60 litros, transparente, resistente, para cesta 
básica 

Jp embalagens 0,43 6.450,00 

05 200.000 Unidade 

Saco Para Recolha De Amostra Dos Alimentos Com Etiqueta 
E Com Fecho, Med.Aprox. 16x22 Cm, Espessura 50 
Microns, Polietileno Virgem Com Sistema De Fecho, Com 
Zona Escrita, Permitindo Identificação Da Amostra 

Jp Embalagens 0,22 44.000,00 

06 300 Unidade 

Caixa para hortaliças na cor branca 
Dimensões aproximadas: comprimento externo: 55 cm, 
largura externa: 36 cm, altura total: 31 cm; comprimento 
interno: 52,8 cm, largura interna: 33,5 cm; capacidade: 
volumétrica: 49 litros, carga por caixa: 30 kg, carga de 
empilhamento: 360 kg 

Plastlondri 45,10 13.530,00 

08 200 Unidade 

Caixa Plástica Especial Para Transporte De Pão Sistema Anti 
Furto Em Baixo Relevo No Fundo; Marcação Vazado Ou Hot 
Stamp Nas Lateriais; Maior Estabilidade No Transporte E 
Armazenagem; Facilidade De Organização, Estoque; Fácil 
Higienização Por Não Possuir Paredes Duplas; Proteção 
Contra Uv; Encaixe Perfeito Com As Demais Caixas No 
Mercado; Estrutura Reforçada; Permite Empilhamento Em 
Duas Alturas Internas; Empilhamento Cruzado Que Reduz 
O Volume Em 46% Na Logística Reversa. (Etr - Equipamento 
Transitável Retornável). Empilhamento De 165 Mm, 
Dimensões Externas De 710 X 600 X 165, Dimensões 
Internas De 672x581x122, Pe - Ad (Polietileno Alta 
Densidade), Peso De 2,380 Kg, Capacidade 50 Litros. 

Pisani 51,00 10.200,00 

TOTAL GERAL R$ 78.230,00 

 
Ata de Registro de preços n. 408/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80. 
 

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

07 100 UNIDADE 

Caixa organizadora em plástico transparente e resistente: 
02 (duas) travas, com tampa, uso em alimentos, com 
capacidade de 50 litros 

Rischioto 78,00 7.800,00 

09 250 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem, para alimentos, graduada, 
redonda, com alças bilateriais reforçada, bico de 
escoamento, com capacidade de 17 litros 

Tritec 22,00 5.500,00 

TOTAL GERAL R$ 13.300,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 06 de Outubro 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 078/2018 � Processo Adm. N º 129/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PLANTIO E CONSERVAÇÃO 
(JARDINAGEM) COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - SEASPMA. 
 
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. 411/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES � EIRELI., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95. 
 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 150 Unidade 
Palmeira triangular com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt 

de tronco. 
280,00 42.000,00 

02 180 Unidade 
Palmeira imperial com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt 

de tronco. 
243,00 43.740,00 

03 150 Unidade 
Palmeira locuba com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de 

tronco. 
262,00 39.300,00 

04 130 Unidade 
Palmeira rabo de raposa com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 

1 mt de tronco. 
390,00 50.700,00 

05 10 Unidade 
Palmeira bismark com no mínimo 2,00 mt de tamanho total, sendo 0,50 

cm de tronco. 
390,00 3.900,00 

06 150 Unidade Phoenix com no mínimo 3 mt de tamanho total, sendo 2,20 de tronco. 330,00 49.500,00 

07 100 Unidade 
Cica com no mínimo de 1 a 1,20 mt de tamanho total, sendo 0,80 cm de 

tronco. 
290,00 29.000,00 

08 10.000 Unidade Exora mindi com no mínimo 40 cm de altura. 4,37 43.700,00 

09 8.000 Unidade Sumpatiens com cores varias, com pote 14. 5,40 43.200,00 

10 600 Unidade Moreira cores branca e bege, com no mínimo 60 cm de altura. 18,20 10.920,00 

11 500 Unidade 
Primavera com no mínimo 1,80 m de altura, nas cores vermelha, branca e 

rosa. 
35,00 17.500,00 

12 5.000 Unidade 
Elvolvoro incluso preparo do solo, adubação e plantio em locais definidos 

pelo município. 
1,80 9.000,00 

13 300 Unidade Dianela com no mínimo 60 cm de altura. 15,00 4.500,00 

14 400 Saco 
Substrato composto por vermicomposto, casca de pinus, areia para 

substrato e vermiculita. Saco com 20kg 
19,50 7.800,00 

15 800 Metros 
Delimitador de grama fabricado em plástico com borda de 13 cm de altura 

- cor a definir. 
2,80 2.240,00 

          TOTAL GERAL R$ 397.000,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 09 de Outubro 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 084/2018 � Processo Adm. N º 146/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (LANCHE), EM CUMPRIMENTO AO 
CONVÊNIO Nº 857225/2017, 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. 424/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

01 14.700 UNIDADE 

kit alimentação (lanche) contendo 
01 pão recheado com apresuntado e 
queijo, 200 ml de refrigerante em 
embalagem de 2 litros, 50 ml de 
café. 

Pão: Oficina do Pão 
Apresuntado: 
Perdigão 
Mussarela: Terra 
Viva 
Refrigerante: 
Refriko 
Café: Brasil 

3,45 50.715,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 06 de Outubro 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 093/2017 � Processo Adm. N º 173/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS 
E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

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. 724/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

18 60 UNIDADE 
Faca para corte de pães, 7 polegadas; com fio serrilhado; 
cabo branco com proteção antibacteriana microban, lâmina 
em aço inox. 

Tramontina 6,94 416,40 

37 3.000 UNIDADE 
Colher de mesa feito totalmente em aço inox; lâminas e 
cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda; 
comprimento de 19 cm 

Tramontina 1,65 4.950,00 

39 50 UNIDADE 
Escova para lavagem de legumes e frutas, material de 
polipropileno e cerda de nylon 

Locatelli 7,00 350,00 

40 150 UNIDADE 
Faca para corte de legumes, com fio liso, profissional, de 4 
polegadas, com cabo branco antibacteriana, lâmina em aço 
inox 

Tramontina 8,68 1.302,00 

43 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade 
2 litros 

Tritec 6,41 961,50 

TOTAL GERAL R$ 7.979,90 

 

Ata de Registro de preços n. 725/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA � ME., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

21 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela grossa em poliéster de 12 
cm de comprimento. 

Alves 2,50 250,00 

35 100 UNIDADE 
Coador de pano de malha, diâmetro de 14 cm e cabo 
revestido em plástico 

Basseto 2,50 250,00 

49 50 UNIDADE 
Tesoura inox para cozinha 21 cm de comprimento, uso 
profissional/doméstico, lâmina de aço inox e cabo de 
polipropileno 

Catuaí 7,42 371,00 

TOTAL GERAL R$ 871,00 

 

Ata de Registro de preços n. 726/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA � ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

08 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com 
tampa; cor branca; uso em freezer; capacidade de 11 litros. 

Plasvale 17,50 3.500,00 

12 3.000 UNIDADE 
Colher de sobremesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo 
monobloco, ou seja, sem emenda; comprimento de 15,5cm. 

Tramontina 1,35 4.050,00 

30 100 UNIDADE 
Borracha em silicone para panela de pressão industrial de 12, 
15 e 20 litros. 

Tropbor 17,00 1.700,00 

41 2.000 UNIDADE 
Garfo de mesa feito totalmente em aço inox, lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda, 1,6 mm 
de espessura, comprimento de 19 cm 

Tramontina 1,49 2.980,00 

44 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade 
de 4 litros 

Tritec 7,50 1.125,00 

45 300 UNIDADE 
Kit infantil composto por prato, copo com alça e colher: prato 
de polipropileno com material 100% virgem com capacidade de 
440 ml e dimensões de 200x200x37mm. 

Sanremo 13,00 3.900,00 

TOTAL GERAL R$ 17.255,00 

 

Ata de Registro de preços n. 727/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

02 100 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem para alimentos; quadrada; cor branca;.com 
capacidade de 21,5 litros. 

Plasvale 12,50 1.250,00 

04 150 UNIDADE 
Balde em plástico virgem transparente; graduada; alça reforçada em 
plástico; dois bicos de escoamento; capacidade de 20 litros. 

Plasvale 14,90 2.235,00 

06 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 3,5 litros. 

Plasvale 8,60 1.720,00 

07 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 6,5 litros. 

Plasvale 10,50 2.100,00 

11 50 UNIDADE 
Colher de arroz feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emenda; com gancho de 38 cm de 
comprimento 

GP Inox 6,65 332,50 

14 20 UNIDADE Escada de Alumínio com 6 degraus; capacidade de 120 Kg. Mor 99,90 1.998,00 

15 100 UNIDADE 
Escumadeira totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
sem emenda; com gancho; 38 cm de comprimento. 

GP Inox 7,00 700,00 
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19 25 UNIDADE 
Panela de pressão industrial 12L com duas alças em baquelite, 
aliviador de pressão, válvula de segurança em silicone, borracha em 
silicone, fechamento externo, selo do INMETRO. 

Nigro 190,50 4.762,50 

20 100 UNIDADE Pegador de massa em inox longo de 28 cm de comprimento. GP Inox 5,90 590,00 

23 1.000 UNIDADE 
Prato de inox fundo; diâmetro de 23 cm, espessura de 1,2mm, 
formato arredondado. 

GP Inox 3,50 3.500,00 

33 200 UNIDADE 
Caixa retangular em plástico virgem com alças anatômicas; 
empilhável; dimensões aproximadas: 55x33x11 cm com capacidade 
de 15 litros 

GR Plásticos 14,90 2.980,00 

38 100 UNIDADE 
Concha feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emenda, com gancho de 38 cm de 
comprimento 

GP Inox 7,00 700,00 

42 150 UNIDADE 
Garrafa térmica tipo bule, corpo externo em plástico, capacidade de 
1 litro, com sistema de fechamento de rosca 

Mor 12,55 1.882,50 

47 25 UNIDADE Panela de pressão industrial 20 litros Nigro 224,90 5.622,50 

51 1.000 UNIDADE Caneca de inox com alça, borda com virola, capacidade de 300 ml GP Inox 3,40 3.400,00 

TOTAL GERAL R$ 33.773,00 

 

Ata de Registro de preços n. 728/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.406.284/0001-37. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 150 UNIDADE 
Assadeira retangular em alumínio, estampada, com borda; reforçada; 
com alças laterais; nº 5; dimensões: 45x32x6cm e 2,5mm de 
espessura. 

Maralar 59,00 8.850,00 

03 150 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem; para alimentos; transparente; graduada; 
redonda; alças bilaterais reforçada; bico de escoamento e com 
capacidade de 27,5 litros 

Paramount 17,00 2.550,00 

05 40 UNIDADE Guarnicao universal de silicone para panela de pressao 7 litros Catumbi 3,20 128,00 

09 50 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 
rebites, breforçada; nº 20; capacidade de 6,3 litros. 

Maralar 29,93 1.496,50 

10 100 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 
rebites, reforçada; nº 18; capacidade de 4,5 litros. 

Maralar 23,76 2.376,00 

13 200 UNIDADE DESCASCADOR DE LEGUMES PLASTICO, CORTADOR DE METAL' Keita 2,46 492,00 

16 2.000 UNIDADE 
Faca de mesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo monobloco, ou 
seja, sem emenda; com ponta arredondada, 2mm de espessura e 
20cm de comprimento. 

Cozinha UD 1,98 3.960,00 

17 150 UNIDADE 
Faca para corte de carne, com fio liso, profissional, 6 polegadas, cabo 
branco com proteção antibacteriana MICROBAN, lâmina em aço inox 
de alta qualidade certificada pelo NSF 

Etilux 10,30 1.545,00 

22 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela fina em poliéster de 16 cm de 
comprimento. 

Ercaplast 4,60 460,00 

26 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na 
cor vermelha. 

Maralar 41,90 2.095,00 

27 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na 
cor branca. 

Maralar 40,32 2.016,00 

28 6.000 UNIDADE 
Tigela (cumbuca) em plástico virgem para sobremesa; cor bege; 
dimensões: 11x6 cm. 

Maralar 1,54 9.240,00 

48 25 UNIDADE 
Panela de pressão 7 litros, com trava de segurança externa, 
fechamento interno, válvula e borracha em silicone 

Maralar 43,16 1.079,00 

TOTAL GERAL R$ 36.287,50 

 

Ata de Registro de preços n. 729/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO 
DE EVENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

24 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
amarela. 

Sorak 38,90 1.945,00 

25 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
verde. 

Sorak 38,90 1.945,00 

36 150 UNIDADE 
Colher côncava de polietileno de 40 cm de comprimento, resistente a 
temperatura de 210ºc 

Joli 11,50 1.725,00 

52 10 UNIDADE 

Caixa térmica capacidade de 45 litros, com rodas e alças para facilitar o 
transporte, dreno para escoamento facilitando a limpeza. Na tampa além 
de dobradiças resistentes e limitador em cordão, possui aberturas 
individuais facilitadoras à retirada dos alimentos ou bebidas. Dimensões: 
altura: 40,5 cm; largura: 59 cm; comprimento: 39,6 cm 

Termolar 
Lunchbox 

207,00 2.070,00 

TOTAL GERAL R$ 7.685,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 15 de Outubro 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 098/2017 � Processo Adm. N º 186/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, 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. 692/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

16 5.000 PACOTE 
Esponja de limpeza, dupla face,  75 mm X 110 mm X 20 mm, espuma de 
poliuretano e fibras sintéticas em material abrasivo. Pacote com 03 
unidades. 

Bettanin 1,30 6.500,00 

24 500 UNIDADE 

Lustra móveis embalagem de 200 ml, apresentando em sua composição 
cera microcristalina, cera de parafina, silicone, derivado de isotiazolinona, 
solventes alifáticos e fragrância suave, que proporcione brilho seco, 
proteção e diminuição de aderência à poeira e marcas d'água, com registro 
no ms. 

Worker 1,92 960,00 

29 500 UNIDADE 
Pá de plástico resistente, cabo em plástico medindo 9 cm. Tolerância 
máxima de 1 cm. 

Arqplast 1,25 625,00 

55 1.000 UNIDADE 
Vassoura de nylon com cabo de plástico, medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento. 

Pop 4,00 4.000,00 

56 4.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 36.900,00 

57 1.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 12.300,00 

58 200 UNIDADE 

Dispenser de plástico ABS para papel higiênico "rolão" em formato 
arredondado, travas laterais acionadas por pressão, medidas aproximadas: 
28.3 alt, 27.2 lar, 14 cm profu, baixa densidade e alta resistência, com base 
na cor cinza e frente na cor branca, com visor transparente para controle de 
reposição. Tipos de papel higiênico utilizado: rolão de 10cm X 300m ou 
10cm X 600m. Com kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 16,00 3.200,00 

70 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool em gel, material 
plástico abs de alta resistência ao impacto reabastecível com capacidade 
entre 700 e 900ml na cor branca. Com kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. 

Bellplus 11,49 1.723,50 

TOTAL GERAL R$ 66.208,50 

 

Ata de Registro de preços n. 693/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 24.582.776/0001-25. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

10 3.750 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Super Clean 2,35 8.812,50 

23 5.000 UNIDADE 
Limpa piso em embalagem de 1 litro. Composição: ácido dodecil, benzeno, 
coadjuvante, espessante, tensoativo biodegradável. 

Super Clean 2,80 14.000,00 

TOTAL GERAL R$ 22.812,50 

 

Ata de Registro de preços n. 694/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - BELAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS � EIRELI � ME., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.059.331/0001-90. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

47 800 PACOTE 
SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 
5 a 7 micras, em embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 22,90 18.320,00 

48 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou 20 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 75 cm de largura e no mínimo 105 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal 
de litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 20,00 20.000,00 

49 800 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros ou 6 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 59 cm de largura e no mínimo 62 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal 

Belaplast 7,80 6.240,00 
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de litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

50 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 6,80 5.440,00 

51 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou 10 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 63 cm de largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal 
de litros e quilogramas e tipo de resíduo; em pacotes ou outra embalagem 
contendo no mínimo 100 unidades. 

Belaplast 10,00 10.000,00 

52 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades 

Belaplast 9,13 7.304,00 

TOTAL GERAL R$ 67.304,00 

 

Ata de Registro de preços n. 695/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

077 800 UNIDADE 
Cera líquida incolor, auto brilho, antiderrapante, a base dágua, com 
fragrância floral, galão de 05 litros. 

Girando Sol 22,14 17.712,00 

17 1.000 UNIDADE Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Martins 1,25 1.250,00 

25 1.000 PARES 
Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho 
G. 

Volk 1,50 1.500,00 

26 1.000 PARES 
Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho 
M. 

Volk 1,65 1.650,00 

27 500 PARES 
Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho 
P. 

Volk 1,65 825,00 

53 1.000 UNIDADE 

Saponáceo em pó em embalagem de 300g contendo tensoativos aniônicos e 
não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, 
fragrância e veículo. Componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de 
sódio. 

Sany Mix 1,12 1.120,00 

54 500 UNIDADE Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml. Sany Mix 2,12 1.060,00 

59 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para papel toalha, material plástico abs de alta 
resistência ao impacto, tipo interfolha, acondiciona papel toalha de 02 
dobras (tamanho aproximado de 23 x 23 cm) e 03 dobras (tamanho 
aproximado de 23 x 27 cm), cor branca, parte interna revestida, sistema de 
fechamento por pressão através de travas laterais, com visor, dimensões 
largura 320 mm x 250mm x 130 mm. Vem com kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Nobre 16,35 2.452,50 

60 1.500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para 
copos plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 88.185,00 

61 500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para 
copos plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 29.395,00 

TOTAL GERAL R$ 145.149,50 

 

Ata de Registro de preços n. 696/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

01 15.000 UNIDADE 

Água sanitária em embalagem de 01 litro (cd). Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo 
varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 
3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor 
amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiros, pias, tipo comum., com dados de identificação do 
produto, prazo de validade e registro no anvisa-ministério da saúde. 

Limpinho 1,30 19.500,00 

02 10.000 UNIDADE 
Álcool líquido em embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico, água e 
bonzoato de denatônio. 

Sol 2,97 29.700,00 

03 200 UNIDADE Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70°, galão de 5 litros Sol 22,70 4.540,00 

04 3.000 UNIDADE 
Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70° inpm, embalagem com 500 
(quinhentos) ml. 

Sol 3,07 9.210,00 

05 300 PARES 
Bota de borracha vulcanizada, cano longo, com solado antiderrapante. 
Cor preta. Numeração do 35 ao 44. 

Crival 16,00 4.800,00 

06 100 UNIDADE Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12cm. Lorenzon 2,15 215,00 

08 1.200 UNIDADE 
Desinfetante com perfume em embalagem de 05 litros, que possua ação 
bactericida e bacteriostática, biodegradável, ph neutro, que possibilite 
diluição de 1 em 5 como desinfetante 

Belaquimica 5,85 7.020,00 
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11 25.000 UNIDADE 

Detergente lava louças líquido em frasco de 500ml (cd). Neutro, 
biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, ph situado entre 5,5 e 8,0. 
Composição: tensoativo aniônico, espessante, coadjuvante, conservante, 
corante, fragrância, sequestrante e veículo. Princípio ativo: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá ser transparente, isento de 
perfume, partículas insolúveis ou material precipitado e inócuo à pele. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico 
aplicador. Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e 
número de registro ou notificação do produto junto ao órgão da vigilância 
sanitária. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses. 

Facille 1,07 26.750,00 

12 1.500 UNIDADE 
Escova de lavar roupa, cerdas de nylon, base em madeira, tamanho 
mínimo de 13 cm. 

Locatelli 1,04 1.560,00 

13 1.000 UNIDADE 
Escova sanitária com cerdas crespas embutidas em formato circular e 
cabo plástico, com suporte. 

Locatelli 3,39 3.390,00 

14 200 UNIDADE Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas. Magic Brilho 0,88 176,00 

15 10.000 PACOTE 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, 
aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo de 90 mm, 
largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/ pct com 8 unidades. 

Inove 0,61 6.100,00 

18 1.000 UNIDADE 
Inseticida em embalagem de 300ml. Composição: d-aletrina 0,1%, 
emiprotina 0,20, emulsificante, antioxidante, veículos e propelentes. 

Ultra Inset 4,10 4.100,00 

19 5.000 UNIDADE 
Brilha alumínio em embalagem de 500ml. Composição: ácido dodecil, 
benzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água. 

Dooby 1,33 6.650,00 

20 5.000 UNIDADE 

Limpa vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato de sódio, 
ingrediente e ativo etanol 14%, composição básica butil, etil, eter-
tripolifosfato, com validade 12 meses, cor azul, acondicionado em 
embalagem plástica com 05 litros, sem gatilho, posteriormente em caixa. 

Belaquimica 8,40 42.000,00 

21 11.000 UNIDADE 

Limpador multiuso em embalagem de 500 ml. Limpador líquido multi uso 
tradicional. Biodegradável e atestado dermatogicamente. Limpador de 
uso geral (multiuso). Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados, fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, entre outros. Com bico aplicador. Composição: 
linear aquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 
água. Com prazo de validade de 12 meses a contar da data de entrega do 
material. 

Belaquimica 1,56 17.160,00 

22 1.000 UNIDADE Limpador líquido, limpeza pesada, galão com 5 litros Belaquimica 8,71 8.710,00 

28 500 UNIDADE 
Máscara descartável atoxica, embalagem com 50 unidades, 
100%propileno. 

Innova 4,98 2.490,00 

30 500 PACOTE Palha de aço nº 0, pacote com 25g. Inove 0,55 275,00 

31 100 ROLOS Pano de limpeza descartável, rolo com no mínimo 300m x 30cm. Nobre 72,30 7.230,00 

32 15.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras 
celulósicas virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Dell 2,64 39.600,00 

33 5.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras 
celulósicas virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Delly 2,64 13.200,00 

34 5.000 PACOTE 

Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com 
medida aproximada de 22x20, para toalheiro macio e absorvente, 100% 
celulose virgem e gramatura mínima de 28g/m² - pacote com 1.000 
unidades. 

Pop 6,12 30.600,00 

35 1.000 PACOTE Prendedor de roupas de plástico - pacote com 12 unidades. Keeprend 0,64 640,00 

36 100 GALÃO 

Produto multi uso indicado para limpeza em geral de superfícies laváveis - 
características físico químicas - aspecto líquido cor azul - ph a 
1,0%(25ºc):10,02 +/-0,01 - densidade(25ºc):1,025g/l+?-0,005g/l. 
Composição química: linear dodecilbenzeno sulfônico,tripolifosfato de 
sódio, sal sódico do àcido xileno, sulfônico, metassilicato, éter 
monobutílico do etilenoglicol, edta tetrassódico e essência, preservante, 
corante eh2o. Embalagem: galão de 5 litros - o produto deve ter registro 
na anvisa. 

Belaquimica 8,09 809,00 

37 700 UNIDADE 
Querosene liquido, embalagem com no mínimo 900 ml, com no máximo 
0,1% de benzeno. 

Petrus 5,29 3.703,00 

38 1.000 UNIDADE Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm Sanches 1,44 1.440,00 

39 1.500 UNIDADE 

Rodo de espuma, base em madeira 10 x 40 cm. Cabo em madeira 
medindo no mínimo 1,40 cm de comprimento, fixado à base por meio de 
rosca. Espuma envolvendo toda a base e fixada a esta por meio de cola e 
grampos. 

Locatelli 3,35 5.025,00 

40 1.200 UNIDADE 
Rodo em alumínio, reforçado, medindo 45 cm, incluindo borracha, com 
cabo de alumínio de no mínimo 1,40 cm de comprimento. 

Sanches 13,99 16.788,00 

41 1.000 UNIDADE Rodo para pia de cozinha, com base em plástico de 15 cm. Sanches 1,75 1.750,00 

42 2.000 PACOTE Sabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras. Barra Nova 3,05 6.100,00 

43 7.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre 
o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da 
saúde ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no 
exame quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A 
natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto 
deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo 
recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou 

Assim 4,00 30.000,00 
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vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. 
Interna: caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: 
caixas de papelão reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

44 2.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre 
o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da 
saúde ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no 
exame quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A 
natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto 
deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo 
recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou 
vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. 
Interna: caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: 
caixas de papelão reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

Assim 4,00 10.000,00 

45 3.000 UNIDADE 
Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medindo no mínimo 
60 cm por 80 cm. 

Navitex 2,85 8.550,00 

46 3.000 UNIDADE 
Saco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo 
0,55 x 0,85cm. 

Navitex 1,75 5.250,00 

62 1.000 UNIDADE 
Balde de plástico reforçado com alça em aço, dimensões: 228x263mm e 
capacidade para 8 litros. 

Arqplast 1,69 1.690,00 

63 4.000 MAÇO Fósforo contendo 40 palitos de 4 cm cada. Maço com 10 unidades. 
Cavalo 

Vermelho 
1,34 5.360,00 

64 2.500 UNIDADE Filtro de papel para café nº 103. Caixa com 30 unidades cada. Briguita 2,07 5.175,00 

65 1.000 UNIDADE 

Vassoura de pêlo formada por corpo e cabo em madeira resistente de no 
mínimo 1,20m, lixada com pontas arredondadas e isenta de nós. O cabo 
poderá ser pregado ou firmemente fixável ao corpo. O corpo deverá ser 
envernizado ou pintado com bom acabamento, devendo conter furações 
eqüidistantes para fixação com grampo dos "chumaços" de fios sintéticos 
ou de origem animal misturados com nylon. 

Locatelli 4,49 4.490,00 

66 100 UNIDADE Detergente alcalino, embalagem de 05 litros. Belaquimica 10,41 1.041,00 

67 7.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete 
medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, 
norma abnt 14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 140.100,00 

68 2.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete 
medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, 
norma abnt 14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 46.700,00 

69 5.000 UNIDADE 
Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gramas, com 
glicerina, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens originais. 

Lily 0,58 2.900,00 

71 1.000 PACOTE 
Guardanapos de papel, folha simples de alta qualidade, folhas macias - 
100% fibras celulósicas medindo 23x23cm, pacotes com 50 unidades. 

Fiori 0,53 530,00 

TOTAL GERAL R$ 583.017,00 

 

Ata de Registro de preços n. 697/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 QUÍMICA LOURENCI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 12.217.749/0001-74.  

 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

09 11.250 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Belaquimica 2,25 25.312,50 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 16 de Outubro 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 118/2017 � Processo Adm. N º 227/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PARES DE TÊNIS ESCOLARES E 12.000 (DOZE MIL) PARES DE 
SANDÁLIAS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

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. 004/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - COMERCIAL EDUCARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 11.121.739/0001-78.  
 

LOTE 1 � TÊNIS INFANTIS 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 15 a0 19 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, enfeite lateral e 
pontas da gáspea em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com velcro preto, com etiqueta de 
ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  
colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 
10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
na cor amarela; aplique na gáspea (lado externo) em bordado confeccionado  com 
máquina eletrônica, em linha 100% poliéster trilobal alto brilho, na cor amarela; 
palmilhado em material sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha de 
acabamento em eva 3mm de espessura, dublada com jacard 100% algodão pcp na cor 
amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração 
francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco, dureza 50, na cor azul 
marinho, personalizado com a logomarca do fabricante em transfer. � educare  

31,70 7.925,00 

02 1.480 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 20 a0 24 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, pontas da gáspea 
e enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; espelho dos enfeites laterais em material sintético de 1.0mm de espessura, na 
cor amarela; fechamento com duas pontas de gáspea em velcro preto, com etiqueta de 
ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  
colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 
10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
na cor amarela; entretela ns51/cl 1540; palmilhado em material sintético bidim resinado 
ae 200 na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 3mm de espessura, dublada 
com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, 
completo em sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com 
fragrância de tutti-frutti, sendo dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante. � 
educare 

38,00 56.240,00 

03 6.900 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 25 ao 32 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor 
amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado 
com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de 
pala em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de 
espessura e densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc 
e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 
4mm de espessura dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado 
monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, personalizado com a 
logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo 
modelo de solado em toda sua numeração). � educare 

40,90 282.210,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2255     PÁG:31TERÇA-FEIRA 16/10/2018



04 2.920 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 33 ao 36 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor 
amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado 
com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de 
pala em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de 
espessura e densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc 
e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 
4mm de espessura dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado 
monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, personalizado com a 
logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo 
modelo de solado em toda sua numeração. � educare 

43,60 127.312,00 

05 450 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 37 ao 44 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor 
amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado 
com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de 
pala em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de 
espessura e densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc 
e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 
4mm de espessura dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado 
monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, personalizado com a 
logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo 
modelo de solado em toda sua numeração). � educare 

47,00 21.150,00 

Total do lote 1 r$ 494.837,00 

Lote 2 � sandálias infantis  

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Sandália tipo papete neném - numeração do 15 ao 19: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas" e passante de arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de 
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; 
fechamento da gáspea com velcro preto e passante de arame banhado em níquel; 
palmilha de acabamento em material sintético liso de 0.7mm de espessura na cor cinza, 
com etiqueta em transfer com a logomarca do licitante, aplicado à temperatura de 130º 
- 80 libras com 2,5 segundos de prensa, revestindo um corpo de plantex de 1,5mm de 
espessura e eva de 3mm de espessura e solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de 
talco,  dureza 50, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; � 
educare 

29,00 7.250,00 

02 1.480 PARES 

Sandália tipo papete infantil - numeração do 20 ao 24: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; 
gorgurão de acabamento de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas" e passantes de arame banhados em níquel; gáspea em material sintético 
de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; 
fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de arame banhados em níquel; 
palmilha de acabamento, anatômica, injetada em pvc micro pvc expandido, dureza 50, 
na cor cinza, personalizada com a logomarca do licitante e solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado em tr 
emborrachado, com fragrância de tutti-frutti, sendo de dureza 60, personalizado com a 
logomarca do licitante, na cor azul marinho; � educare 

34,80 51.504,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2255     PÁG:32TERÇA-FEIRA 16/10/2018



03 6.900 PARES 

Sandália tipo papete fundamental - numeração do 25 ao 32 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

37,05 255.645,00 

04 2.920 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 33 ao 36: 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

41,62 121.530,40 

05 450 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 37 ao 44 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

42,74 19.233,00 

TOTAL DO LOTE 2 R$ 455.162,40 

TOTAL GERAL GLOBAL: R$  949.999,40 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 15 de Outubro 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 120/2017 � Processo Adm. N º 232/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEBEDOUROS PARA 
DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. 
 
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. 003/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

01 9.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma característico, 
acidez baixa e moderada, amargor moderado, sabor característico 
e equilibrado, livres de sabor fermentado, mofado e de terra; baixa 
adstringência, nível mínimo de qualidade global do café de 5,4 
pontos. Na embalagem deverá constar: com identificação do 
fabricante, data de fabricação e data de validade.  

Brasil 9,23 83.070,00 

02 3.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma característico, 
acidez baixa e moderada, amargor moderado, sabor característico 
e equilibrado, livres de sabor fermentado, mofado e de terra; baixa 
adstringência, nível mínimo de qualidade global do café de 5,4 
pontos. Na embalagem deverá constar: com identificação do 
fabricante, data de fabricação e data de validade. 

Brasil 9,23 27.690,00 

03 3.000 UND 

CHÁ MATE: chá de erva mate queimado, de primeira qualidade, 
constituídos de folhas novas, na cor verde amarronzada escura, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da 
entrega. Embalagem primária: saco plástico, acondicionado em 
caixa de papelão cartonada contendo 200 gramas/cada com 
identificação do fabricante, data de fabricação e data de validade. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde 

União 3,40 10.200,00 

04 6.000 UND 

AÇÚCAR CRISTAL: Característica(s): sacarose (99,3%, no mínimo) 
obtida de Saccoharum officinarum, por processos industriais 
adequados de extração do caldo de cana, com posterior 
branqueamento, evaporação e cristalização. Forma de 
apresentação: sólido, cristalino, com cristais bem definidos, branco, 
de sabor doce e odor característico, isento de aromas estranhos e 
de contaminantes; sem aglomeração ou empedramento que 
dificulte o livre escoamento e isento de sujidades, parasitas e 
larvas, materiais terrosos, detritos, resíduos metálicos e outros. 
Acondicionamento: Embalagem primária em saco plástico 
resistente, de 05 Kg, reembalado em embalagem de papel kraft 
natural ou embalagem plástica reforçada, em fardo, de 30 Kg. Prazo 
mínimo de validade:Vinte e quatro meses, não podendo, no ato da 
entrega, ter decorrido 1/3 (um terço) do prazo de validade total. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender à 
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. 

Doce 
Sucar 

9,00 54.000,00 

TOTAL GERAL R$ 174.960,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 15 de Outubro de 2018. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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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°. 402/18 de 
01 de outubro 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 

ALCEBIADES ALVES DE LIZ 29.365.534/0001-01 
RUA PEDREGULHO, 121,  WALDEMAR 

HAUER, LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

F. CANHETTI SERVIÇOS MÉDICOS 

EIRELI 
31.389.081/0001-97 

RUA ROSA STABILE, 683, VILA 

OPERARIA STABILE, APUCARANA � PR 
HABILITADO 

MORIMOTO ASSISTÊNCIA MÉDICA 

S/S  
29.212.130/0001-70 

RUA CAMPOS SALES, 255, APT 702, 

ZONA 07, MARINGA � PR 
HABILITADO 

 
      Arapongas, 15 de outubro de 2018.  

 
   

Cristiane Franco 
Presidente 
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Prefeitura do Município de Arapongas 

 

Estado do Paraná 

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  
 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2018 - (PMA) 

 
A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 
003/2018, constituída pelo Presidente Valdinei Juliano 
Pereira e os membros, Ivana Yumi Saito Pereira, 
Josiane Cristina Cipola Pagan, Mario Sérgio Davanço 
Rosa Junior e Sonia Penha Lazarini Casimiro, 

comunica aos interessados na execução dos serviços, 
objeto da Inexigibilidade n.º 017/2018, ou seja: 
Credenciamento para contratação de cartório de 
serviços notariais visando a contratação de 
serviços notariais, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD, que após a 
análise e verificação da documentação e parecer 
favorável do assessor jurídico, decidiu: 
 

Interessados Situação 

1º OFÍCIO DE NOTAS PROTESTO E REGISTRO DE 

IMÓVEIS � CNPJ N.° 78.014.438/0001-16 

Habilitado 

2º TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO NOTARIAL � 

CNPJ N.° 27.204.084/0001-31 

Habilitado 

 
Será encaminhado o procedimento administrativo 
licitatório para autoridade superior para a devida 
homologação e posteriormente confecção dos termos 
de credenciamentos. 
                                         
                  Arapongas, 16 de outubro de 2018. 
 
                                       Valdinei Juliano Pereira 
                                           Presidente 
 

COMUNICADO 
ALTERAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA 
PROVA DE CONCEITO � Concorrência 009/2018 

 
A presidente da Comissão de Licitação, 
COMUNICA aos interessados a alteração da data 
de exame da �Prova de Conceito� para o dia 30 de 
Outubro de 2018 às 08:00 horas. Justifica-se a 
alteração em virtude da �Semana de Capacitação� 
para os integrantes da Junta Administrativa de 
Recursos de Infração � Jari, que ocorrerá entre os 
dias 22 a 27 do corrente mês. 
 

Arapongas, 16 de Outubro de 2018. 
 

Michele de Oliveira Ribeiro 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ARAPONGAS  

CNPJ: 07.890.935/0001-30 - Lei Municipal n.º 3225 de 03/08/2005 
Rua Arataiaçu, 331 - Vila São Vicente - CEP: 86.707-005 anexo ao Parque dos Pássaros 

Tel.: (43) 3902-1210 - e-mail: ippasa@arapongas.pr.gov.br 

  

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA  
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS 

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS 

  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 CONSELHO FISCAL DO IPPASA  

 Em cumprimento ao art. 6º, do Regimento Interno do Conselho Fiscal do IPPASA, ficam os 
membros do Conselho Fiscal convocados para reunião ordinária, a se realizar no próximo dia 22 
de outubro de 2018, às 8h30 em primeira chamada ou às 9h00 em segunda e última chamada, 
com exigência de presença da maioria simples de conselheiros. 

 Serão tratados os seguintes assuntos: 

1 � Apresentação do Balancete de setembro de 2018. 

2 � Assuntos gerais, sem realização de votação. 

Contando com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões 
dos presentes. 

                                         Atenciosamente, 

 
 

LUCIA HELENA GOMES GOLON 
Presidente CF 
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AIX5535 274270A000072313 1/10/2018 65300

AJA6015 274270A000073151 17/9/2018 54527

AKC7804 274270A000072104 27/9/2018 55414

AKT2875 116100E007723888 3/10/2018 58191

ALX7724 116100E007723943 29/9/2018 60412

ALX7724 116100E007723946 29/9/2018 60501

ALX7724 116100E007723944 29/9/2018 57380

ALZ8543 274270A000073252 22/9/2018 60501

AMH2048 274270A000073255 29/9/2018 60501

ANM3906 274270A000073208 26/9/2018 55417

AOY5070 274270A000069837 22/9/2018 76332

APU5346 274270A000072083 29/9/2018 73662

APX5197 274270A000072076 26/9/2018 65300

AQY0590 274270A000069838 22/9/2018 65300

ARU3225 274270A000072082 29/9/2018 76332

ASL4817 274270A000072077 29/9/2018 65300

ATK9961 274270A000073153 21/9/2018 65300

ATO4661 274270A000072080 29/9/2018 65300

AUP0906 274270A000073256 29/9/2018 60412

AYZ7826 274270A000072075 25/9/2018 60412

BAE8691 274270A000072081 29/9/2018 60501

BAO2625 274270A000070765 4/10/2018 60501

BAQ9521 274270A000072078 29/9/2018 53800

BAY7141 274270A000072312 1/10/2018 61220

BBC8991 274270A000073152 21/9/2018 73662

BBZ2294 116100E007723886 29/9/2018 59670

BCK8160 274270A000073253 25/9/2018 60501

DSL5104 274270A000069835 22/9/2018 60412

DUN1954 274270A000069836 22/9/2018 60412

EJS0507 274270A000071128 27/9/2018 54600

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AED2698 116100E008309349 4/10/2018 65300

ANA0745 116100E008309364 4/10/2018 65300

AOH0185 116100E008309296 4/10/2018 60501

AOQ8346 116100E008309277 4/10/2018 59670

ATR8066 116100E008309294 4/10/2018 60501

AUM7457 116100E008309345 4/10/2018 56731

AVF4541 116100E008309306 4/10/2018 60501

AZJ7295 116100E008309322 4/10/2018 60501

AZN8932 116100E008309298 4/10/2018 60501

BCI7034 116100E008309312 4/10/2018 60501

BVY6228 116100E008309399 4/10/2018 60501

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª  indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 27/11/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 28/11/2018.
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FNE2247 116100E008309293 4/10/2018 60501

HCW4053 116100E008309411 4/10/2018 54870

MDP8601 116100E008309304 4/10/2018 60501

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AAA3895 274270A000071642 4/8/2018 61300 R$ 293.47

AAY1888 274270A000071601 27/7/2018 73662 R$ 130.16

ABL5862 116100E008419252 3/8/2018 54522 R$ 195.23

ACI7818 274270A000070755 25/7/2018 60412 R$ 195.23

ACZ2470 274270A000071602 27/7/2018 73662 R$ 130.16

ADQ4312 116100E008419047 3/8/2018 54521 R$ 195.23

AFA7766 274270A000071626 4/8/2018 76252 R$ 293.47

AGO8004 274270A000071610 31/7/2018 55417 R$ 195.23

AHU9037 274270A000070754 25/7/2018 60501 R$ 293.47

AII0354 274270A000071297 1/8/2018 60501 R$ 293.47

AIK4338 274270A000071644 4/8/2018 51851 R$ 195.23

AJC2084 274270A000071714 3/8/2018 54521 R$ 195.23

AJY4572 274270A000071649 6/8/2018 55414 R$ 195.23

AMG2163 274270A000071713 3/8/2018 54521 R$ 195.23

AMH4992 274270A000071625 4/8/2018 60412 R$ 195.23

AMR4367 274270A000071293 1/8/2018 58191 R$ 880.41

AMW4381 274270A000071638 4/8/2018 60412 R$ 195.23

ANP4703 274270A000071620 31/7/2018 55417 R$ 195.23

AOV4876 274270A000071295 1/8/2018 58191 R$ 880.41

APG5374 274270A000071608 27/7/2018 60412 R$ 195.23

APT0418 274270A000071294 1/8/2018 58191 R$ 880.41

APX6640 274270A000071701 1/8/2018 65300 R$ 195.23

AQS9198 274270A000071604 27/7/2018 73662 R$ 130.16

AQY7692 274270A000071711 3/8/2018 55417 R$ 195.23

AQZ6803 274270A000071632 4/8/2018 60412 R$ 195.23

ARF1889 274270A000071643 4/8/2018 73662 R$ 130.16

ASD3724 274270A000071710 3/8/2018 55417 R$ 195.23

ASQ1407 274270A000071606 27/7/2018 60412 R$ 195.23

ATT4209 274270A000071627 4/8/2018 55417 R$ 195.23

AUE6495 274270A000071702 1/8/2018 73662 R$ 130.16

AUJ5566 274270A000071705 1/8/2018 51930 R$ 293.47

AUP8030 274270A000071648 6/8/2018 55417 R$ 195.23

AUS2376 274270A000071611 31/7/2018 55414 R$ 195.23

AVG2272 274270A000071712 3/8/2018 54521 R$ 195.23

AWW9875 274270A000071650 6/8/2018 55417 R$ 195.23

AWY3182 274270A000071292 1/8/2018 58191 R$ 880.41

AWZ1733 274270A000071708 3/8/2018 54521 R$ 195.23

AXA7018 274270A000071637 4/8/2018 73662 R$ 130.16

AXV8050 274270A000071639 4/8/2018 73662 R$ 130.16

AYQ1208 274270A000071615 2/8/2018 73662 R$ 130.16

AYQ5133 274270A000069499 2/8/2018 73662 R$ 130.16

AYS5182 116100E007961064 31/7/2018 60411 R$ 195.23

AYT7663 274270A000071613 31/7/2018 55414 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 30/11/2018, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.
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AYT9724 274270A000071298 1/8/2018 55414 R$ 195.23

AYU6959 274270A000071636 4/8/2018 73662 R$ 130.16

AYY5156 274270A000071640 4/8/2018 60501 R$ 293.47

AYZ9165 116100E008419050 3/8/2018 54600 R$ 130.16

AZI4662 274270A000071628 4/8/2018 73662 R$ 130.16

AZY7248 274270A000071612 31/7/2018 55414 R$ 195.23

AZZ6326 274270A000071617 31/7/2018 55417 R$ 195.23

BAY9902 116100E008419105 31/7/2018 58191 R$ 880.41

BAY9902 116100E008419108 31/7/2018 60501 R$ 293.47

BAY9902 116100E008419107 31/7/2018 57200 R$ 195.23

BBC2170 274270A000071634 4/8/2018 73662 R$ 130.16

BBG6315 274270A000071621 31/7/2018 55417 R$ 195.23

BBK4762 116100E007722069 4/8/2018 57380 R$ 293.47

BCL1914 274270A000071299 4/8/2018 55414 R$ 195.23

BEQ0602 274270A000071704 1/8/2018 76332 R$ 293.47

BIG1977 274270A000071624 2/8/2018 73662 R$ 130.16

CXN0062 274270A000071631 4/8/2018 60412 R$ 195.23

DAR9076 274270A000071614 31/7/2018 55417 R$ 195.23

DME5068 274270A000069408 24/7/2018 73662 R$ 130.16

DZZ5840 274270A000071623 4/8/2018 55417 R$ 195.23

EDG2512 274270A000071609 27/7/2018 73662 R$ 130.16

EGP3150 274270A000071622 2/8/2018 55417 R$ 195.23

ELV5386 274270A000071633 4/8/2018 73662 R$ 130.16

FBA0301 274270A000071603 27/7/2018 73662 R$ 130.16

GET2232 274270A000071629 4/8/2018 73662 R$ 130.16

HTJ8475 274270A000071630 4/8/2018 73662 R$ 130.16

MFQ9107 274270A000070756 25/7/2018 76331 R$ 293.47

NBD5253 116100E008419048 3/8/2018 60412 R$ 195.23

PYG0220 274270A000071703 1/8/2018 73662 R$ 130.16

QNU8023 274270A000071605 27/7/2018 73662 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ABX4442 274270NIC0005355 10/10/2018 50020 R$ 130.16

AHE3313 274270NIC0005351 10/10/2018 50020 R$ 293.47

APT9946 274270NIC0005356 10/10/2018 50020 R$ 130.16

ATD2852 274270NIC0005348 10/10/2018 50020 R$ 195.23

AUA3642 274270NIC0005353 10/10/2018 50020 R$ 293.47

AVX1106 274270NIC0005349 10/10/2018 50020 R$ 195.23

AWE0670 274270NIC0005354 10/10/2018 50020 R$ 130.16

BAB6648 274270NIC0005352 10/10/2018 50020 R$ 195.23

BBH4156 274270NIC0005358 10/10/2018 50020 R$ 130.16

ELW7317 274270NIC0005347 10/10/2018 50020 R$ 390.46

KRZ5455 274270NIC0005357 10/10/2018 50020 R$ 293.47

MLY4082 274270NIC0005350 10/10/2018 50020 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 03/12/2018, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.
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