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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO – PREGÃO 115/2018

Srs. Licitantes,
Em cumprimento do MANDADO LIMINAR (Cautelar,
Proc. 703127/18, TCE/PR) exarado pelo Conselheiro
Nestor Baptista, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná – TCE, SUSPENDO O PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, PREGÃO Nº 115/2018, cujo objeto é o
Registro de preços para aquisição de uniformes
destinados aos alunos da rede pública municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação, até o
final do julgamento da representação.

Arapongas, 23 de Outubro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

“CONVOCAÇÃO”

Convocamos o Sr. IRINEU NOVELLI, servidor público
municipal, matrícula nº 78875-1, ocupante do cargo de
Pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, a comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura do
Município de Arapongas-PR, situada na Rua Garças,
750 (esquina com a Rua Flamingos), no prazo de 03 (três)
dias úteis a contar da data da publicação desta, para
tratar de assunto funcional.
O não comparecimento poderá acarretar “Abandono de
Cargo”, conforme previsto no art. 229, §1º, da Lei
Municipal nº 4.451, de 25/01/16.

Arapongas, 23 de outubro de 2018.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

HENRIQUE GARCIA FILETTI
Diretor de Recursos Humanos

DECRETO Nº 793/18, DE 22 DE OUTUBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 1/B, com área de 37.732,90 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de CONSTRUTORA E
INCORPORADORA COELHO LTDA, matriculado sob
nº 42.750, do 2º Serviço Registral desta Comarca de
Arapongas – Paraná, em 28 (vinte e oito) novos Lotes,
sob nºs: lote nº 1/B, com área de 29.206,71 m², lote nº 1/
B-10, com área de 380,00 m², lote nº 1/B-11, com área de
346,91 m², lote nº 1/B-12, com área de 295,91 m², lote nº 1/
B-13, com área de 295,37 m², lote nº 1/B-14, com área de
295,41 m², lote nº 1/B-15, com área de 296,02 m², lote nº 1/
B-16, com área de 296,63 m², lote nº 1/B-17, com área de
297,27 m², lote nº 1/B-18, com área de 297,94 m², lote nº 1/
B-19, com área de 298,27 m², lote nº 1/B-20, com área de
298,44 m², lote nº 1/B-21, com área de 299,90 m², lote nº 1/
B-22, com área de 335,24 m², lote nº 1/B-23, com área de
303,27 m², lote nº 1/B-24, com área de 307,19 m², lote nº 1/
B-25, com área de 305,50 m², lote nº 1/B-26, com área de
304,97 m², lote nº 1/B-27, com área de 380,16 m², lote nº 1/
B-28, com área de 435,99 m², lote nº 1/B-29, com área de
300,11 m², lote nº 1/B-30, com área de 299,99 m², lote nº 1/
B-31, com área de 301,02 m², lote nº 1/B-32, com área de
300,21 m², lote nº 1/B-33, com área de 300,28 m², lote nº 1/
B-34, com área de 303,67 m², lote nº 1/B-35, com área de
318,76 m² e lote nº 1/B-36, com área de 331,76 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 027477/2018.

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

Arapongas, 22 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 794/18, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 027472/2018

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 638/18, de 31
de agosto de 2018 (referente ao DESMEMBRAMENTO
do Lote de terras sob nº 1/B, com área de 37.732,90 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de CONSTRUTORA E
INCORPORADORA COELHO LTDA, matriculado sob
nº 42.750, do 2º Serviço Registral desta Comarca de
Arapongas – Paraná), em todos os seus termos.

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

Arapongas, 22 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 192/2018.
Termo de Credenciamento: nº 559/2018 e 560/2018.
Partes: Município de Arapongas e ARAPONGAS
CARTÓRIO L OFIC DE NOTAS PROT E REG IMÓVEIS,
CNPJ/MF nº. 78.014.438/0001-16 e 2º TABELIONATO
DE NOTAS DA COMARCA DE ARAPONGAS, CNPJ/
MF nº. 27.204.084/0001-31.
Objeto: credenciamento para contratação de cartório de
serviços notariais visando a contratação de serviços
notariais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 017/2018 – Chamamento
Público nº. 006/2018.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Prazo de Vigência: o prazo de execução de 12 (doze)
meses e prazo de vigência de 13 (treze) meses contados
a partir de 17/10/218.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n.° 198,
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 22/08/
2018.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 211/2017.
Termo de Credenciamento: nº 528/2018; 538/2018; 542/
2018 e 549/2018.
Partes: Município de Arapongas e M. F. ANDRADE
CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº. 31.288.705/0001-
80; MERINI CLÍNICA DE SAÚDE EIRELI, CNPJ/MF nº.
29.713.592/0001-70; ANA C MORIYAMA DE SOUZA
CLÍNICA MÉDICA, CNPJ/MF nº. 31.204.284/0001-61 e
DEBORA SAYURI FUJISAO FUJII – CLÍNICA MÉDICA,
CNPJ/MF nº. 30.995.180/0001-50.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas da área da
saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora nas UBSs e PSF, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 022/2017 – Chamamento
Público nº. 010/2017.
Valor: R$591.360,00 (quinhentos e noventa e um mil e
trezentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2018.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n.° 198,
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 14/11/
2017.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 216/2017.
Termo de Credenciamento: nº 525/2018; 529/2018; 530/
2018; 539/2018; 541/2018; 543/2018; 545/2018; 550/2018;
555/2018; 556/2018 e 557/2018.
Partes: Município de Arapongas e G. A. MARCON
MARTINS, CNPJ/MF nº. 29.142.187/0001-40; M. F.
ANDRADE CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº.
31.288.705/0001-80; MATHIOLLI & CUNHA ALVES
CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME, CNPJ/MF nº. 28.613.069/
0001-00; MERINI CLÍNICA DE SAÚDE EIRELI, CNPJ/
MF nº. 29.713.592/0001-70; LCSABAINI CLÍNICA

MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº. 31.010.318/0001-87; ANA
C MORIYAMA DE SOUZA CLÍNICA MÉDICA, CNPJ/
MF nº. 31.204.284/0001-61; CLÍNICA MÉDICA
MARIANO LTDA, CNPJ/MF nº. 16.833.514/0001-68;
DEBORA SAYURI FUJISAO FUJII – CLÍNICA MÉDICA,
CNPJ/MF nº. 30.995.180/0001-50; ALCEBIADES ALVES
DE LIZ, CNPJ/MF nº. 29.365.534/0001-01; F. CANHETTI
SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ/MF nº. 31.389.081/
0001-97 e MORIMOTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S,
CNPJ/MF nº. 29.212.130/0001-70.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas da área da
saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 024/2017 – Chamamento
Público nº. 012/2017.
Valor: R$9.123.840,00 (nove milhões cento e vinte e três
mil e oitocentos e quarenta reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2018.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n.° 198,
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 20/11/
2017.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 217/2017.
Termo de Credenciamento: nº 546/2018; 547/2018 e 548/
2018.
Partes: Município de Arapongas e EXCELLENCE
SAÚDE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ/
MF nº. 10.800.112/0001-80; MATHIOLLI & CUNHA
ALVES CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME, CNPJ/MF nº.
28.613.069/0001-00 e OMORI & DIO LTDA, CNPJ/MF
nº. 27.231.733/0001-93.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas da área da
saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora, para atendimento em pediatria, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 025/2017 – Chamamento
Público nº. 013/2017.
Valor: R$1.900.800,00 (um milhão novecentos mil e
oitocentos reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2018.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n.° 198,
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 20/11/
2017.
Data e Assinaturas.



Prefeitura do Município de Arapongas 

 

Estado do Paraná 

 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  
 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018 - 
(PMA) 

 
A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 002/2018, 
constituída pelos Senhores Israel Biason Filho, Presidente, 
Ricardo Kanehiro Koike, Luiz Carlos Garanhani, Renam 
Rodrigues Manoel, membros, e Josiane Cristina C. Pagan, 
apoio, comunica aos interessados na execução dos serviços, 
objeto da Tomada de Preços n.º 015/2018, ou seja: 
Contratação de empresa em obras e serviços de engenharia 
para fins de reforma da Quadra Poliesportiva da Escola 
Municipal Aleydah, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação, que após a análise e verificação da documentação, 
decidiu: 
 

Proponentes Situação 

CONSTRUTORA TANABI LTDA � ME, CNPJ 
10.891.470/0001-46; 

Habilitado 

IGUAÇU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA � 
CNPJ, 73.202.962/0001-05; 

Habilitado 

CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA, CNPJ 
80.602.154/0001-92; 

Habilitado 

DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO � 
EIRELI � EPP, CNPJ 03.894.550/0001-90. 

Habilitado 

 
Na forma disposta no artigo 109 da lei nº 8.666/93, fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos 
administrativos, contra esta decisão. Para efeitos do disposto 
no § 5º do citado artigo, encontra-se o referido processo com 
vista franqueada aos interessados. 
 
                                            Arapongas, 24 de outubro de 2018. 
  
                                       Israel Biason Filho 
                                           Presidente 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 019/2018 � Processo Adm. N º 030/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, HOSPITALARES E 
EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 09267.609000/1140-
02, 09267.609000/1140-03, 09267.609000/1140-05, 09267.609000/1150-03 E 09267.609000/1160-05, EM 

ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de 
Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue: 
 
Ata de Registro de preços n. 164/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � 
ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

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

Monte 
Siao 

1.900,00 3.800,00 

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

Monte 
Siao 

1.300,00 2.600,00 

04 5 UND 

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

Monte 
Siao 

559,50 2.797,50 

TOTAL GERAL R$ 9.197,50 

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

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

76 30 UNID 

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

Lar 
plásticos 

128,00 3.840,00 
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77 5 UNID 

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

Matrix 51,80 259,00 

TOTAL GERAL R$ 4.099,00 

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

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

10 6 UND 

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

Resgate 25,00 150,00 

11 9 UND 

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

Premium 56,90 512,10 

12 4 UND 

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

Cooler 189,00 756,00 

13 21 UND 

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

JG Morya 43,00 903,00 

21 20 UND 

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

Premium 52,50 1.050,00 

22 32 UND 

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

Advantive 11,50 368,00 

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

Art Inox 54,50 272,50 

28 23 UND 

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

Advantive 11,95 274,85 

29 15 UND 

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

Premium 7,90 118,50 

30 22 UND 

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

Conkast 169,00 3.718,00 
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36 5 UNID 

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

Resgate 11,89 59,45 

37 5 UND 

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

Resgate 11,89 59,45 

38 5 UND 

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

Resgate 11,89 59,45 

39 5 UND 

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

Resgate 11,89 59,45 

40 20 UNID 

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

Micmmed 7,10 142,00 

44 11 UND 

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

Premium 49,87 548,57 

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

Resgate 326,00 2.608,00 

82 7 UNID 

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

Incoterme 62,50 437,50 

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

Resgate 11,89 59,45 

90 4 CONJ 

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

Farmatex 132,00 528,00 

91 2 CONJ 

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

Farmatex 132,00 264,00 
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92 2 
CONJU
NTOS 

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

Farmatex 132,00 264,00 

96 6 UNID 

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

Resgate 89,50 537,00 

98 5 KITS 

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

Resgate 52,90 264,50 

99 20 KITS 

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

Micmmed 9,29 185,80 

100 9 KITS 

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

MD 454,00 4.086,00 

101 6 KITS 

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

MD 454,00 2.724,00 

102 3 UNID Negatoscópio de 1 corpo. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a 
visualização adequada de exames de imagem, ocupando pouco espaço 

Conkast 181,50 544,50 
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por poder ser fixado na parede. Foi desenvolvido pelo fabricante em 
chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de 
rx por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas 
fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de 
aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio 
x por roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. 
Bivolt. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada 
de exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado 
na parede. Foi desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura 
epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo 
que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, 
negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de aço, pintura 
esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por roletes. 
Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. Garantia 
mínima 12 meses. 

TOTAL GERAL R$ 21.554,07 
 
Ata de Registro de preços n. 167/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 EQUIPOS COMERCIAL LTDA � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.674.540/0001-77. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

24 6 UND 

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

Artmed 728,00 4.368,00 

32 14 UND 

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

Contec 104,00 1.456,00 

52 2 UND 

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

Artmed 923,00 1.846,00 

58 17 UND 

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

Artmed 204,75 3.480,75 

59 15 UND 

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

Artmed 191,00 2.865,00 

69 12 UNI 

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

Artmed 2.882,00 34.584,00 

TOTAL GERAL R$ 48.599,75 
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Ata de Registro de preços n. 168/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

08 7 UND 

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

Levita 310,00 2.170,00 

27 12 UND 

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

Levita 159,00 1.908,00 

48 5 UND 

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

Levita 966,00 4.830,00 

66 10 UNID 

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

Levita 561,00 5.610,00 

78 27 UNID 

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

Levita 739,00 19.953,00 

120 9 UNID 

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

Levita 1.525,00 13.725,00 

TOTAL GERAL R$ 48.196,00 
 
Ata de Registro de preços n. 169/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE 
ARTIGOS HOSPITALARES � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-14. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

17 1 UND 

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

Chs128 1.599,00 1.599,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2262     PÁG:09QUINTA-FEIRA 25/10/2018



26 20 UND 

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

Chs218 83,00 1.660,00 

42 73 UND 

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

Chs159-a 63,00 4.599,00 

45 36 UND 

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

Chs193 346,00 12.456,00 

51 7 UND 

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

Chs150 1.785,00 12.495,00 

70 5 UNID 

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

Chs138 1.838,00 9.190,00 

TOTAL GERAL R$ 41.999,00 
 
Ata de Registro de preços n. 170/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA 
LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

05 35 UND 

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

Ouro verde 841,05 29.436,75 

23 26 UND 

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

G tech 10,90 283,40 

50 6 UND 

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

Bralimpa 418,00 2.508,00 

57 3 UND 

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

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

60 17 UND 

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

Ouro verde 232,45 3.951,65 

63 30 CAIXA 

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

Abc 96,00 2.880,00 

64 40 CAIXA 

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

Abc 42,20 1.688,00 

83 5 UNID 

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

Medpej 563,90 2.819,50 

TOTAL GERAL R$ 47.095,00 
 
Ata de Registro de preços n. 171/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - K.C.R.S. COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.971.041/0001-03. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

18 1 UND 

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

Lider 
Balanças 

2.200,00 2.200,00 

34 19 UND 

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

Lider 
Balanças 

900,00 17.100,00 

49 6 UND 

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

Lider 
Balanças 

980,00 5.880,00 

TOTAL GERAL R$ 25.180,00 
 
Ata de Registro de preços n. 172/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 MORIMED COMERCIAL EIRELI � EPP., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

33 1 UND Serra elétrica para cortar gesso - motor de escovas,potência: 180 w, 
rotação do motor: 18000 rpm,câmbio em aço especial com Protecni 1.150,00 1.150,00 
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lubrificação permanente, lâminas de corte em aço com tratamento 
superficial medidas aproximadas: peso: 1,4 kg, comprimento: 280 
mm, largura: 64 mm, voltagem: 220v acompanha: 01 serra elétrica, 01 
lâmina de 2", 01 lâmina de 2½", 01 chave combinada 12,7m/m ou ½" 
para a troca da lâmina, 01 folheto com manual de instruções.  
Garantia mínima 12 meses. 

35 75 UNID 

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

Metal 
Solution 

101,50 7.612,50 

43 12 UND 

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

Riester 230,00 2.760,00 

56 21 UND 

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

Protec 529,00 11.109,00 

84 22 UNID 

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

Balmak 499,00 10.978,00 

88 2 UNID 

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

Gaswide 1.005,00 2.010,00 

93 20 CONJU 

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

Dorja 1.279,00 25.580,00 

TOTAL GERAL R$ 61.199,50 
 
Ata de Registro de preços n. 173/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.776.642/0001-02. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor Total 

R$ 

54 10 UND 

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

General 
Meditech 

1.395,00 13.950,00 
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118 6 UNID 

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

General 
Meditech 

6.999,00 41.994,00 
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119 3 UNID 

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

General 
Meditech 

6.999,00 20.997,00 

TOTAL GERAL R$ 76.941,00 
 
Ata de Registro de preços n. 174/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

03 25 UND 

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

Primax  328,00 8.200,00 

74 55 UNID 

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

Arqplast 158,00 8.690,00 

TOTAL GERAL R$ 16.890,00 
 
Ata de Registro de preços n. 175/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 PRO-VIDA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

07 8 UND 

Bomba de infusão. Bomba de infusão para seringa 
equipamento médico destinado a infusão controlada de líquidos 
administrados ao paciente por meio de ação simples de uma ou mais 
seringas. Características gerais: sistema totalmente microprocessado 

Samtronic 4.550,00 36.400,00 
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ou microcontrolado. Cálculo automático de taxa de infusão por 
volume da droga e tempo de infusão. Taxa de infusão variável de 
acordo com o tamanho da seringa em uso, sendo 0,1 ¿ 150 ml/h no 
mínimo. Referência seringa de 10ml. Precisão mínima da taxa de 
fluxo: + 3%. Função kvo. Ajuste da pressão de oclusão. Painel frontal 
em policarbonato (ou similar) contra penetração de líquidos com 
teclas do tipo membrana de toque suave para ajustes dos parâmetros e 
alarmes. Sistema de alarmes áudio visuais. Seringas compatíveis com 
tamanhos de 10, 20, 30, 50/60, ml. Bateria recarregável para pelo 
menos 4 (quatro) horas de uso contínuo. Características elétricas: 
tensão de alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt automático de 
tensão (carregador). Freqüência de alimentação: 60 hz (carregador). 
Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002. 
Acessórios: fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, 
indispensáveis ao funcionamento solicitado. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 
meses. 

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

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

06 5 UND Afastador farabeuf, confeccionado em aço inoxidável, dimensões 14 x 
13 cm ABC 10,50 52,50 

09 5 UND 

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

ABC 7,25 36,25 

19 16 UND 

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

CDS 1.155,00 18.480,00 

20 5 UND 

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

ABC 685,00 3.425,00 

65 5 UNID 

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

MEDPEJ 5.110,00 25.550,00 

67 7 UNID 

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

JAGUARIB
E 

2.970,00 20.790,00 

85 40 CAIXA 

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

ABC 33,00 1.320,00 
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instrumental cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha 
ou pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer ou tesoura íris 12 cm) 

86 40 CAIXA 

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

PROTEC 122,90 4.916,00 

94 6 UNID 

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

MEDPEJ 610,00 3.660,00 

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

ABC 9,20 1.186,80 

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

ABC 10,40 925,60 

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

ABC 20,10 482,40 

108 14 UNID 

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

ABC 16,40 229,60 

109 14 UNID 

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

ABC 16,15 226,10 

110 54 UNID 

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

ABC 22,20 1.198,80 

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

ABC 22,20 2.086,80 

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

ABC 26,60 372,40 

113 14 UNID 

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

ABC 26,70 373,80 

114 9 UNID 

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

ABC 34,20 307,80 

115 9 UNID 

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

ABC 31,20 280,80 

116 9 UNID 

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

ABC 31,20 280,80 

117 49 UNID 

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

ABC 22,00 1.078,00 

TOTAL GERAL R$ 87.259,45 
 
Ata de Registro de preços n. 177/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.286.960/0001-83. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

61 2 UNID 

Eletrocardiógrafo. Equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está 
associado à atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro 
gráfico deste sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. 
Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal liquido 
(lcd) de, pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O 
equipamento deve possuir software na língua portuguesa para programação 
(configuração) e mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro 
(eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada 
(interna) ao equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 
exames. Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento 
deve ser capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar 
inserir dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados 
devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de derivações 
de forma automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no mínimo para 
2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção automática de linha de 
base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. O equipamento deve ter a 
capacidade de realizar cópia do último exame efetuado, esta opção deve ser padrão 
(automática), ou seja, não deve ser dependente de configuração prévia do usuário 
para cada exame. Possuir, no mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal 
de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt 
automático. Possuir frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com 
bateria interna recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar 

Bionet 8.999,00 17.998,00 
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exames e possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este 
período. Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção 
contra descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e 
bateria. Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 01 cabo de 
alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 01 carro móvel 
para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias original do 
fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte 
metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips com parte metálica em 
material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os demais acessórios necessários ao 
bom funcionamento do equipamento. Aparelho eletrocardiógrafo, equipamento 
utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à atividade cardíaca e 
produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste sinal. O equipamento 
deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a aquisição de 12 derivações 
simultâneas. Possuir tela de cristal liquido (lcd) de, pelo menos, 4". O equipamento 
não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento deve possuir software na língua 
portuguesa para programação (configuração) e mensagens de alarmes. Deve ser 
capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta 
através de impressora integrada (interna) ao equipamento. Possuir memória capaz 
de armazenar pelo menos 40 exames. Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 
50 mm/s. O equipamento deve ser capaz de identificar sinal de marcapasso. O 
equipamento deve possibilitar inserir dados do paciente, pelo menos, nome, idade, 
sexo, peso e altura. Estes dados devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). 
Possuir mudança de derivações de forma automática e manual. Possuir variação de 
sensibilidade no mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir 
correção automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor 
muscular. O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame 
efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser dependente 
de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no mínimo 2 modos de 
operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão 
de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir frequência de alimentação de 
50/60 hz. Deve operar com bateria interna recarregável com pelo menos 120 
minutos de duração para realizar exames e possuir capacidade imprimir pelo menos 
30 exames de ecg durante este período. Possuir entrada do paciente com isolamento 
elétrico. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador. Possuir indicador de 
alimentação na rede elétrica e bateria. Acessórios que devem acompanhar cada 
equipamento: 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria 
recarregável. 01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente 
de 10 vias original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais 
reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips 
com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os demais 
acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. Apresentar registro 
na anvisa ou certificado de isenção de registro.Garantia Minima De 12 Meses. 

79 8 UNID 

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

Olidef 2.315,00 18.520,00 

TOTAL GERAL R$ 36.518,00 
 
Ata de Registro de preços n. 178/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - VITTAFLEX INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
09.174.668/0001-20. 
 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor 

Total R$ 

15 26 UND 

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

Vittaflex  199,00 5.174,00 

41 18 UNID 

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

Vittaflex 29,90 538,20 

71 8 UNID 

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

Vittaflex 29,90 239,20 

TOTAL GERAL R$ 5.951,40 
 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 20 de Outubro de 2018. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de 
Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue: 
 
Ata de Registro de preços n. 253/2018, assinada em 24 de Abril de 2018 - DN CONECTIVIDADE LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.224.528/0001-06. 
 

Item Qtde Unid. Especificações 
Preço 

Unitário R$ 
Totais R$ 

Materiais para cabeamento de rede 

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

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

24,35 1.217,50 

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

30,36 1.518,00 

91 10 Unid. 
Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 6 metros 
- furukawa 

47,39 473,90 

92 5 Unid. 
Cordão de conexão � patch cord categoria 6 � 9 metros 
- furukawa 

63,40 317,00 

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

196,90 3.938,00 

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

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

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

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

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

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

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

139,50 3.487,50 

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

85,00 2.125,00 

104 20 Unid. 
Caixa de derivação e espelho com proteção ip67 - 
furukawa 

314,50 6.290,00 

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

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

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

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

Ferramentas para cabeamento de rede 

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL R$ 62.391,65 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 24 de 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 066/2018 � Processo Adm. N º 113/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, 
HIDRÁULICO, TINTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS, 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. 417/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 - ALBUQUERQUE PÁDUA EIRELI � EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.201.617/0001-63. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 
02 100 Unidade Adaptador soldável curto 25mm - 3/4. Multilit 0,69 69,00 
04 15 Unidade Alicate corte diagonal 4,5" Famastil 11,90 178,50 
06 100 Unidade Anel de vedação para vaso com guia Astra 8,90 890,00 
09 500 Quilograma Arame galvanizado nº 16 Gerdau 5,80 2.900,00 
11 200 Quilograma Arame recozido nº 10 Gerdau 10,98 2.196,00 
13 100 Quilograma Arame recozido Nº16. Gerdau 9,85 985,00 
14 200 Quilograma Arame recozido Nº18 Gerdau 9,78 1.956,00 
15 20 Unidade Arco de serra de ferro zincado Famastil 25,70 514,00 
16 750 Metro cúbico Areia fina branca lavada Porto São José 60,00 45.000,00 
19 250 Unidade Argamassa ac ii externa - saco de 20kg. Ceramfix 15,75 3.937,50 

20 300 Unidade 
Argamassa piso sobre piso aciii, com 20 kg 
cada 

Ceramfix 20,50 6.150,00 

21 500 Saca 
Argamassa, colante, uso interno, tipo ACI - 
saco de 20Kg. 

Ceramfix 6,75 3.375,00 

23 2 Cento Arruela de 1/4 Permution 15,95 31,90 
25 2 Cento Arruela de 3/4 Macril 19,00 38,00 
27 2 Cento Arruela de 5/16 Macril 16,10 32,20 

29 30 Unidade 
Assento vaso sanitário adulto almofadado com 
tampa na cor branca 

Astra 37,70 1.131,00 

30 100 Unidade 
Assento vaso sanitário adulto em poliéster com 
tampa na cor branca. 

Astra 15,20 1.520,00 

31 30 Unidade 
Assento vaso sanitário almofadado infantil 
com tampa na cor branca. 

Astra 45,00 1.350,00 

33 50 Conjuntos Bacia conv. Com caixa acoplada branca Fiori 228,50 11.425,00 
35 300 Unidade Barra de cano 25mm ¾, 6 metros. Multilit 10,62 3.186,00 
36 200 Unidade Barra de metalão 100 x 100 chapa 1/8 - 6 mt Gerdau 230,00 46.000,00 
38 500 Unidade Barra de metalão 20x30 chapa 18 6 mt Gerdau 27,40 13.700,00 
40 10 Unidade Base válvula descarga Astra 81,20 812,00 
42 60 Unidade Bengala pvc Amanco 14,70 882,00 
43 40 Unidade Boia caixa d'água branca 1/2 - 3/4 Astra 15,78 631,20 
49 100 Unidade Broca AC RAP 338 3/8 10mm Irwin 9,00 900,00 
51 21 Unidade Broca chata para madeira 1/2 Irwin 5,80 121,80 
53 18 Unidade Broca chata para madeira 3/8 Irwin 3,70 66,60 
55 18 Unidade Broca chata para madeira 5/8 Irwin 7,00 126,00 
56 50 Unidade Broca widea para concreto 5.0mm 3/16 Irwin 2,80 140,00 
58 50 Unidade Broca widea para concreto 8.00 5/16 Irwin 5,00 250,00 
59 150 Unidade Broxa 18cm grande Irwin 4,00 600,00 
61 300 Pacote Bucha de fixação 6 - pacote com 10 unidades Macril 0,35 105,00 
63 200 Unidade Bucha esgoto red 100x50 Multilit 3,68 736,00 
68 50 Unidade Cabo extensor 3m. Famastil 24,50 1.225,00 
70 500 Unidade Caibro madeira de lei 3,0m Cambará 12,85 6.425,00 
71 500 Unidade Caibro madeira de lei 4,0m Cambará 12,90 6.450,00 
73 500 Unidade Caibro madeira de lei 6,0m Cambará 21,50 10.750,00 

76 25 Unidade 

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

Fort Lev 158,00 3.950,00 

81 40 Unidade Caixa sinf 100 x 120 50 crom Astra 10,70 428,00 
82 3.000 Saco Cal virgem 20kg Monte Cal 8,00 24.000,00 
86 300 Unidade Cantoneira de ferro 7/8 - 1/8 br 6,0m Gerdau 30,00 9.000,00 

89 5 Unidade 
Carro armazem dobrável em aço com 
capacidade de no mínimo 150Kg, rodas de 

Brasil 210,00 1.050,00 
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borracha integral 8. 

91 20 Unidade Chapa em MDF 2,75x1,85  12mm Eucatex 80,00 1.600,00 
92 60 Unidade Chapa em mdf  2,75x1,85 - 15mm. Eucatex 85,00 5.100,00 
96 20 Unidade Cola madeira 100 gr Mundial 3,78 75,60 
97 1.000 Unidade Cola para cal de pintura 150 ml Juntalider 0,89 890,00 
98 50 Lata Cola plástica 500 gr. Mundial 10,78 539,00 
99 300 Unidade Cola pu 420 gr Multilit 19,50 5.850,00 
100 40 Unidade Coluna convencional branca br 154 Fiori 33,00 1.320,00 
102 1.000 Metros Corda poliéster trançada 3 mm Multilit 0,38 380,00 
103 1.000 Metros Corda poliéster trançada 8mm Multilit 1,19 1.190,00 
104 10 Rolos Cordao paralelo 1,5mm, rolo com 100m Corfio 85,00 850,00 
106 200 Unidade Cotovelo com rosca, azul ¾. Multilit 2,80 560,00 
107 300 Unidade Cotovelo liso 3/4 Multilit 0,42 126,00 
113 100 Unidade Dobradica 2" Rocha 0,84 84,00 
114 200 Unidade Dobradiça 3.1/2". Rocha 1,90 380,00 
115 100 Quilograma Eletrodo 2,5 mm Eletromar 16,00 1.600,00 
124 3 Unidade Esquadro. Famastil 10,00 30,00 
126 1.000 Barra Ferro 3/8 barra com 06 metros Gerdau 15,78 15.780,00 
127 1.000 Barra Ferro 4,2 mm barra com 12 metros Gerdau 6,86 6.860,00 
128 1.000 Barra Ferro 4,2 mm barra com 06 metros Gerdau 5,10 5.100,00 
129 1.000 Barra Ferro 5 mm barra com 12 metros Gerdau 9,00 9.000,00 
130 2.000 Barra Ferro 5/16 barra com 12 metros Gerdau 19,75 39.500,00 
131 1.000 Barra Ferro 5/16 barra com 06 metros Gerdau 8,00 8.000,00 
136 1.000 Barra Ferro 3/8 barra com 12 metros Gerdau 29,05 29.050,00 
139 10.000 Metros Fio flexivel 1,5mm , azul Corfio 0,39 3.900,00 
143 10.000 Metros Fio flexível 2,5mm, branco paralelo Corfio 0,90 9.000,00 
145 10.000 Metros Fio flexível 4mm, branco Corfio 1,45 14.500,00 
149 100 Unidade Fita zebrada 65 mm com 200 mt Adere 9,25 925,00 
150 80 Unidade Flange 25 x 3/4 Multilit 6,80 544,00 

153 15.000 
Metro 
quadrado 

Forro pvc branco 20 cm x 8 mm - br 5,0 mt Bariri 10,85 162.750,00 

154 200 Balde Impermeabilizante para parede 18 kg Quartzolit 193,00 38.600,00 
157 100 Unidade Interruptor c/3 teclas Mectronic 5,70 570,00 
159 150 Unidade JOELHO ESGOTO 90º X 150 MM Multilit 24,10 3.615,00 
161 400 Unidade JOELHO ESGOTO 90º X 50 MM Multilit 1,48 592,00 
163 300 Unidade JOELHO SOLDÁVEL 90º X 25 MM Multilit 0,52 156,00 
165 3 Unidade Jogo chave de precisão. Famastil 21,80 65,40 
179 100 Rolos Linha de pedreiro  com 100 metros. Famastil 5,48 548,00 
181 30 Unidade Luva esgoto 150mm Multilit 14,90 447,00 
183 50 Unidade Luvas de correr ¾. Multilit 7,78 389,00 
184 200 Unidade Luva soldável 3/4. 25mm Multilit 0,87 174,00 
188 9 Unidade MARTELO MÉDIO 27mm Famastil 17,80 160,20 
190 100 Lata Massa corrida (pva) - 25 kg. Visolux 20,00 2.000,00 
192 30 Unidade Óculos de proteção com C.A. Famastil 5,15 154,50 
195 12 Cento Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x1/2 Macril 5,55 66,60 

197 12 Cento 
PARAFUSO CABEÇA CHATA-FENDA 
3/16x3/4. 

Macril 7,50 90,00 

199 12 Cento 
PARAFUSO CABEÇA CHATA-FENDA 
3/16x5/16. 

Macril 11,90 142,80 

201 12 Unidade 
PARAFUSO CABEÇA REDONDA-FENDA 
3/16x5/16. 

Macril 5,80 69,60 

203 12 Unidade Parafuso para fixar vaso s10 - latão Macril 1,18 14,16 
206 600 Metro cúbico Pedra nº 1. Pedreira Nova 50,60 30.360,00 
207 500 Metro cúbico Pedra nº 2 Pedreira Nova 51,20 25.600,00 
208 500 Metro cúbico Pedra nº 4 Pedreira Nova 51,50 25.750,00 
209 1.000 Metro cúbico Pedrisco nº 8 Pedreira Nova 50,45 50.450,00 

211 20 Unidade 
Pia para cozinha mar. Sint. 1,60 x 0,55 cm 
branco 

J Rorato 143,50 2.870,00 

215 100 Unidade Pincel 2 1/2" Famastil 3,90 390,00 

219 1.000 
Metro 
quadrado 

Piso cerâmico, na cor branca, medindo 
44,5X44,5, PEI 4. 

Cedasa 8,50 8.500,00 

220 400 
Metro 
quadrado 

Piso revestimento 32x57 cor a escolher Rocha 10,00 4.000,00 

221 500 
Metro 
quadrado 

Piso revestimento 45x45 pei 3 cor a escolher Formigres 10,20 5.100,00 

223 300 Metro cúbico Po de pedra Pedreira Nova 48,65 14.595,00 
224 40 Unidade Porta Almofadada Laminada 2,10x0,80 Sul Portas 193,70 7.748,00 
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225 50 Unidade 
Porta lisa 0,70x2,10 - madeira de lei 5 cola 5, 
produto ecológicamente correto, na cor imbuia, 
com preenchimento sólido. 

Sul Portas 98,40 4.920,00 

226 120 Unidade Porta lisa 0,80 x 2,10 - madeira de lei Sul Portas 92,90 11.148,00 

227 120 Unidade 
Porta lisa 0,80x2,10 - madeira de lei 5 cola 5, 
produto ecologicamente correto, na cor imbuia, 
com preenchimento sólido 

Sul Portas 94,90 11.388,00 

228 30 Unidade 
Porta lisa 0,90x2,10 - madeira de lei 5 cola 5, 
produto ecologicamente correto, na cor imbuia, 
com preenchimento sólido 

Sul Portas 113,00 3.390,00 

229 30 Unidade Porta sanfonada 84 cm x 2,10 m branca pvc Bariri 78,00 2.340,00 
231 100 Quilograma Prego 12x12 Gerdau 11,90 1.190,00 
232 500 Quilograma Prego 17x21 Gerdau 10,40 5.200,00 
233 500 Quilograma Prego 17x27 Gerdau 9,90 4.950,00 
234 200 Quilograma Prego 19x36 Gerdau 9,60 1.920,00 
235 500 Quilograma Prego 20x42 Gerdau 10,00 5.000,00 
236 300 Quilograma PREGO 22x48 Gerdau 8,80 2.640,00 
237 100 Pacote Prego telheiro 18x27x1/2 pacote com 500 gr Gerdau 11,00 1.100,00 
245 40 Unidade Registro de gaveta 1 1/2 Pevilon 53,90 2.156,00 
248 100 Quilograma Rejunte - cinza. Ceramfix 2,22 222,00 
249 500 Quilograma Rejunte para piso 1kg cor a escolher Ceramfix 2,18 1.090,00 
251 120 Unidade Reparo de valvula hidra 2515 Blukit 18,70 2.244,00 
253 120 Unidade Reparo de válvula hidra 2550. Blukit 22,90 2.748,00 
255 230 Unidade Rolo de pintura, lã de carneiro de 09 cm Famastil 4,98 1.145,40 
257 300 Unidade Rolo para textura alta. Famastil 10,85 3.255,00 

259 100 Pares 
Sapato / botina de segurança com c.a. (epi's) - 
numeração diversa entre o nº 34 ao 43 

B Coelho 34,00 3.400,00 

261 100 Galão 
Seladora para madeira 3,6 à base de resina 
alquídica e solução de nitrocelulose. 

Visolux 70,25 7.025,00 

263 3 Unidade Serrote nacional/ ouro 26 Famastil 28,00 84,00 
266 200 Unidade Sifão sanfonado com 1,5 mt Astra 8,35 1.670,00 
269 100 Galão Solvente - (água raz) 5 litros. Petros 27,00 2.700,00 
270 50 Lata Solvente - 18 litros. Petros 130,00 6.500,00 
273 100 Unidade Suporte para rolo de pintura - 23 cm gaiola Famastil 6,70 670,00 
277 20 Unidade Tanque de lavar roupas concreto com 02 bocas. Brasil 122,00 2.440,00 
279 150 Unidade Te esgoto 100 mm x 100 mm Multilit 4,80 720,00 
282 5.000 Unidade Telha cerâmica tipo portuguesa Monteiro 1,10 5.500,00 
283 5.000 Unidade Telha cerâmica tipo romana Monteiro 1,10 5.500,00 

284 400 Unidade 
Telha de eternite 5mm medida 183 x 110 sem 
amianto 

Multilit 23,60 9.440,00 

285 30 Unidade 
Telha de eternite 5mm medida 213 x 110 sem 
amianto 

Multilit 31,80 954,00 

286 400 Unidade 
Telha de eternite 6mm medida 213 x 110 sem 
amianto 

Multilit 39,00 15.600,00 

287 300 Unidade 
Telha de eternite 6mm medida 122 x 110 sem 
amianto 

Multilit 23,10 6.930,00 

288 300 Unidade 
Telha de eternite 6mm medida 153 x 110 sem 
amianto 

Multilit 29,00 8.700,00 

289 600 Unidade 
Telha de eternite 6mm medida 244 x 110 sem 
amianto 

Multilit 45,90 27.540,00 

296 50 Lata Thinner extra forte - embalagem 18 litros. Petros 128,90 6.445,00 

297 200 Unidade 
Thinner normal - embalagem 5 litros - linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Petros 49,00 9.800,00 

299 200.000 Unidade Tijolo de barro 6 furos - 9 x 14 x 19 cm Ortigueira 0,27 54.000,00 
300 150.000 Unidade Tijolo de barro 8 furos - 11.5 x 19 x 29 cm Ortigueira 0,78 117.000,00 

303 150.000 Unidade 
Tijolo de barro maciço comum - 5 x 10 x 20 
cm 

Florida 0,31 46.500,00 

304 100 Lata 
Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 18 
litros - linha premium. Norma abnt nbr 11702 
ou abrafati. 

Visocor 84,90 8.490,00 

305 50 Galão 
Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 3,6 
litros - linha premium. Norma abnt nbr 11702 
ou abrafati. 

Visocor 23,90 1.195,00 

306 100 Lata 
Tinta acrílica semi-brilho, cor gelo - lata 18 
litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 
ou abrafati. 

Visocor 100,00 10.000,00 

307 375 Lata 
Tinta esmalte sintético, cor a definir - 18 litros. 
Linha premium. Norma abnt nbr 11702 

Visocor 194,00 72.750,00 

308 200 Lata 
Tinta esmalte sintético, cor a definir, em 
embalagem com no minimo 3,6 litros. Linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 

Visocor 37,00 7.400,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2262     PÁG:21QUINTA-FEIRA 25/10/2018



311 200 Lata 
Tinta latex, acrílico, semi brilho, cor a definir, 
embalagem com no mínimo 18 litros. Linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Visocor 118,99 23.798,00 

322 200 Barra Tubo aço quadrado 50 x 50 chapa 1/8 br 6mt Gerdau 164,80 32.960,00 
325 100 Barra Tubo aço redondo chapa 1/8 (4") br 6mt Gerdau 199,00 19.900,00 
326 400 Barra Tubo esgoto 100mm branco br 6 mt Multilit 37,00 14.800,00 
328 30 Barra Tubo esgoto 200mm branco br 6 mt Multilit 187,80 5.634,00 
329 40 Barra Tubo esgoto 250mm branco br 6 mt Multilit 230,50 9.220,00 
330 40 Barra Tubo esgoto 300mm branco br 6 mt Multilit 322,90 12.916,00 
331 100 Barra Tubo esgoto 40mm branco br 6 mt Multilit 16,10 1.610,00 
332 100 Barra Tubo esgoto 50mm branco br 6 mt Multilit 23,10 2.310,00 
333 100 Barra Tubo esgoto 75mm branco br 6 mt Multilit 37,40 3.740,00 
335 100 Barra Tubo redondo 2" chapa 14 - br 6mt Gerdau 85,00 8.500,00 
336 300 Barra Tubo soldavel 25mm marrom br 6mt Multilit 11,30 3.390,00 
343 100 Unidade Viga madeira de lei 5 x 10 - 2,0 mt Cambará 14,30 1.430,00 
344 200 Unidade Viga madeira de lei 5 x 10 - 4,0 mt Cambará 25,90 5.180,00 
345 200 Unidade Viga madeira de lei 5 x 10 - 5,0 mt Cambará 37,50 7.500,00 
346 700 Unidade Viga madeira de lei 5 x 10 - 6,0 mt Cambará 45,00 31.500,00 
347 200 Unidade Viga madeira de lei 5 x 15 - 2,0 mt Cambará 26,80 5.360,00 
348 400 Unidade Viga madeira de lei 5 x 15 - 3,0 mt Cambará 33,00 13.200,00 
350 500 Unidade Viga madeira de lei 5 x 15 - 5,0 mt Cambará 53,80 26.900,00 
351 500 Unidade Viga madeira de lei 5 x 15 - 6,0 mt Cambará 62,90 31.450,00 
352 225 Unidade Viga u 150 x 50 chapa 12/3" br 6 mt Gerdau 125,00 28.125,00 

357 5.000 
Metro 
quadrado 

Forro pvc branco 20 cm x 8 mm - br 5,0 mt Bariri 10,90 54.500,00 

359 50.000 Unidade Tijolo de barro 8 furos - 11.5 x 19 x 29 cm Ortigueira 0,78 39.000,00 

361 50.000 Unidade 
Tijolo de barro maciço comum - 5 x 10 x 20 
cm 

Florida 0,32 16.000,00 

362 125 Lata 
Tinta esmalte sintético, cor a definir - 18 litros. 
Linha premium. Norma abnt nbr 11702 

Visocor 218,00 27.250,00 

365 150 Barra Tubo aço redondo chapa 1/8 (2") br 6mt Gerdau 116,00 17.400,00 
366 75 Unidade Viga u 150 x 50 chapa 12/3" br 6 mt Gerdau 125,00 9.375,00 
TOTAL GERAL R$ 1.723.861,96 
 
Ata de Registro de preços n. 418/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -D. G. DA SILVA MATERIAIS 
ELÉTRICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.721.052/0001-39. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 
05 15 Unidade Alicate de corte diagonal 6" Fox 14,50 217,50 
46 50 Unidade Broca ac rap 338 1/2 4mm Wonder 2,60 130,00 
48 50 Unidade Broca ac rap 338 11/64 Wonder 2,90 145,00 
52 18 Unidade Broca chata para madeira 1/4 Wonder 3,00 54,00 
57 50 Unidade Broca widea para concreto 6.0mm Wonder 3,90 195,00 
60 300 Pacote Bucha de fixação 10 - pacote com 10 unidades Iv plast 0,85 255,00 
62 500 Pacote Bucha de fixação 8 - pacote com 10 unidades Iv plast 0,60 300,00 
64 300 Pacote Bucha nº 10 - pacote com 10 unidades Iv plast 1,18 354,00 
65 300 Pacote Bucha nº 6 - pacote com 10 unidades Iv plast 0,48 144,00 
66 500 Pacote Bucha nº 8 - pacote com 10 unidades Iv plast 0,59 295,00 
74 500 Unidade Caixa 2x4 pvc preta Betel 0,29 145,00 

77 100 Unidade 
Caixa de descarga, na cor branca com 
capacidade de 6,8 litros. 

Metasul 18,90 1.890,00 

78 100 Unidade 
Caixa de gordura 460 x 330 x 100 com tampa 
quadrada 

Metasul 74,70 7.470,00 

79 30 Unidade 
Caixa de inspeção 300 x 100 com tampa em 
pvc 

Metasul 41,00 1.230,00 

80 30 Unidade Caixa de inspeção 40 x 41 x 41 com tampa Metasul 74,50 2.235,00 
83 50 Unidade Calha para lâmpada de led de 1,20m Jordão 14,40 720,00 

85 400 Unidade 
Canaleta dupla com 2metros com adesivo 
colante. 

Alumbra 3,20 1.280,00 

88 50 Unidade Carrinho 60 l Ecofer 83,80 4.190,00 

93 100 Unidade 

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

Zagonel 23,90 2.390,00 

94 100 Unidade 

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

Zagonel 24,90 2.490,00 
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108 100 Unidade Disjuntor 1 x 15 a - monofásico Soprano 5,70 570,00 
109 100 Unidade Disjuntor 1 x 30 a - monofásico Soprano 5,70 570,00 
110 150 Unidade Disjuntor 1 x 40 a - monofásico Soprano 7,25 1.087,50 
111 50 Unidade Disjuntor trifásico 50a Soprano 30,20 1.510,00 
116 100 Unidade Engate flexivel 40cm Metasul 2,65 265,00 
117 50 Unidade Engate flexível 50cm Metasul 2,80 140,00 
118 100 Unidade Engate flexivel 60cm Metasul 3,50 350,00 
119 10 Unidade Enxada com cabo 2" x 1/2 Ramada 19,00 190,00 
120 10 Unidade Enxadão estreito com cabo. Minasul 18,80 188,00 
122 10 Unidade Espátula nº 6 Tramontina 3,75 37,50 
125 3 Unidade Facão sem bainha grande Ramada 17,50 52,50 

137 50 Unidade 
Filtro de linha com 4 tomadas, bivolt na cor 
preta. 

Megatron 13,50 675,00 

138 10.000 Metros Fio flexível 1,5mm, branco paralelo Condusul 0,67 6.700,00 
142 10.000 Metros Fio flexível 1mm, amarelo, 750v Condusul 0,55 5.500,00 
147 200 Unidade Fita isolante 10 mt Enerbrás 1,90 380,00 
155 100 Unidade Interruptor 1 tecla. Apoio 2,99 299,00 
156 200 Unidade Interruptor 2 teclas Apoio 4,70 940,00 

166 3 Unidade 
Jogo de chaves de fenda e philips isoladas 
1000v com 07 peças. 

Fox 41,30 123,90 

168 500 Unidade Lâmpada led "u" 15w - 1600 lm Remanci 10,50 5.250,00 

171 1.000 Unidade 
Lâmpadas led tubular em poliuretano com 
canaleta de alumínio 18w - 120 cm- 1980lm 

Galaxy 17,95 17.950,00 

176 20 Unidade Lampadas vapor metalico 400w, azul Ourolux 39,00 780,00 
177 20 Unidade Lampada vapor metalico 400w verde, tubular Ourolux 39,00 780,00 
186 3 Unidade Marreta de 1kg Minasul 16,00 48,00 
187 10 Unidade Marreta de 2kg Minasul 30,00 300,00 
193 2 Unidade Pá com cabo. Minasul 18,90 37,80 

204 200 Pacote 
Parafuso para forro pvc 4,2 x 13 pacote com 
100 unidades 

Belenus 4,85 970,00 

212 3 Unidade Picareta alvião com cabo. Minasul 31,00 93,00 
213 25 Unidade Picareta bico chibanca com cabo. Minasul 29,00 725,00 
214 50 Unidade Picareta com cabo 2 kg Minasul 26,90 1.345,00 
222 500 Unidade Plafon branco e27 com suporte de porcelana Betel 1,95 975,00 
238 3 Unidade Rastelo de ferro com  cabo. Minasul 11,20 33,60 

241 50 Unidade 
Refletor slim led 150w branco 6.500k - 
10000lm 

Avant 197,00 9.850,00 

242 50 Unidade 
Refletor slim led 200w branco 6.500w - 
20000lm 

Remanci 260,00 13.000,00 

265 3 Unidade Serrote poda com serra curva 12 pol. Ramada 19,00 57,00 
267 400 Unidade Sifão sanfonado. Metasul 4,85 1.940,00 
271 300 Unidade Soquete de baquelite com rabicho Techna 1,30 390,00 
272 400 Unidade Soquetes de porcelana e27. G-20 1,20 480,00 
274 100 Unidade T para tomada Margirius 2,70 270,00 
275 20 Unidade Talhadeira chata nº 12. Pladisman 7,55 151,00 
312 500 Unidade Tomada sistema x com caixa. Ilumi 4,10 2.050,00 
313 200 Unidade Tomadas de embutir Apoio 3,00 600,00 
318 20 Unidade Trado 20 cm (terra). Pladisman 28,50 570,00 
338 20 Unidade Vanga pá direita com cabo. Minasul 21,20 424,00 
339 150 Rolos Veda rosca 18mm, com 50m Qualiflom 3,85 577,50 
TOTAL GERAL R$ 105.354,80 
 
Ata de Registro de preços n. 419/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.226.324/0001-42. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

84 30 Unidade 
Campainha sem fio na cor branca, com 
capacidade de funcionamento para distancia 
de no mínimo 100 metros, modelo eletrônico. 

Fame 14,85 445,50 

175 50 Unidade Lampada vapor de sodio 400w, tubular Empalux 25,75 1.287,50 

240 100 Unidade Reator para lâmpada vapor metálica 400w. JRC 58,50 5.850,00 

TOTAL GERAL R$ 7.583,00 

 
Ata de Registro de preços n. 420/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -ELETROFIO MATERIAIS ELÉTRICOS 
� EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.609.481/0001-50. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 
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08 1.000 Quilograma Arame galvanizado nº 14 Telamar 5,30 5.300,00 

10 500 Quilograma Arame galvanizado 18 Telamar 6,18 3.090,00 
69 3.000 Unidade Cabo pp 2 x 10mm 0,6/1 kv Nambei 9,54 28.620,00 
105 100 Rolos Cordao paralelo 2,5mm, rolo 100m Nambei 105,00 10.500,00 
141 500 Metros Fio flexível 16mm, preto, 750v Nambei 4,60 2.300,00 

144 20.000 Metros Fio flexível 2,5mm, azul Nambei 0,60 12.000,00 

146 5.000 Metros Fio flexível 6mm, preto Nambei 1,45 7.250,00 

243 50 Unidade Refletor slim led 50w branco 6.500k - 4500lm Londri Led 55,00 2.750,00 

TOTAL GERAL R$ 71.810,00 

 
Ata de Registro de preços n. 421/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -M F DA SILVA CONSTRUÇÕES, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.093.433/0001-91. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 100 Unidade Acabamento válvula de descarga - multiuso Astra 26,90 2.690,00 

72 500 Unidade Caibro madeira de lei 5,0m Cambará 16,45 8.225,00 

324 450 Barra Tubo aço redondo chapa 1/8 (2") br 6mt Belgo 130,00 58.500,00 

349 500 Unidade Viga madeira de lei 5 x 15 - 4,0 mt Cambará 37,29 18.645,00 

TOTAL GERAL R$ 88.060,00 

 
Ata de Registro de preços n. 422/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -SULIAN ALANA SOARES, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.028.806/0001-16. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 
260 100 Lata Selador acrilico lata 18l Hydronorth 56,00 5.600,00 

281 15.000 
Metro 
quadrado 

Tela para alambrado galvanizado fio 12 - 
malha:3". 

Top 
Alambrados 

9,00 135.000,00 

310 300 Lata 
Tinta latex pva branca, 18 litros. Linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Hydronorth 159,00 47.700,00 

358 5.000 
Metro 
quadrado 

Tela para alambrado galvanizado fio 12 - 
malha:3". 

Top 
Alambrados 

9,00 45.000,00 

363 100 Lata 
Tinta latex pva branca, 18 litros. Linha 
premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati. 

Hydronorth 168,00 16.800,00 

TOTAL GERAL R$ 250.100,00 
 
Ata de Registro de preços n. 423/2017, assinada em 23 de Julho de 2018 -TRANSPORTHAL � TRANSPORTES E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.147.413/0001-
42. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 
03 100 Frasco Adesivo pvc frasco com pincel de 175 gramas Pevesul 7,90 790,00 
07 30 Rolos Arame farpado fino com 100 metros Gerdau 64,50 1.935,00 
12 20 Quilograma Arame recozido nº 14 Gerdau 9,80 196,00 
17 1.500 Metro cúbico Areia grossa lavada Porto São José 80,40 120.600,00 
18 2.250 Metro cúbico Areia lavada - média. Porto São José 74,20 166.950,00 
22 2 Cento Arruela de 1" Jomarca 22,50 45,00 
24 2 Cento Arruela de 3/16 Jomarca 2,15 4,30 
26 2 Cento Arruela de 3/8 Jomarca 10,30 20,60 
28 2 Cento Arruela 5/8 Jomarca 23,90 47,80 
32 50 Unidade Bacia conv. Branca Icasa 97,80 4.890,00 

34 15 Unidade 
Balaio de plástico 60 litros. 
Balaio de plástico 60 litros. 

Sanremo 60,90 913,50 

37 800 Unidade Barra de metalão 15 x 15 x 0,75 6 mt Gerdau 12,80 10.240,00 
39 500 Unidade Barra de metalão 50x25 chapa 20 6 mt Gerdau 43,80 21.900,00 
41 50 Jogo Batente de madeira de lei 13 x 3 cm Tauari 76,00 3.800,00 
44 50 Unidade Broca ac 3 pontas 10mm Irwin 5,00 250,00 
45 50 Unidade Broca ac 3 pontas 12mm Irwin 9,30 465,00 
47 50 Unidade Broca ac rap 338 1/4 6,5 mm Irwin 3,35 167,50 
50 50 Unidade Broca ac rap 338 5/16 Irwin 3,90 195,00 
54 18 Unidade Broca chata para madeira 5/16 Irwin 5,70 102,60 
67 200 Unidade Bucha soldável red. 50x25 IV Plast 2,95 590,00 
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75 20 Unidade 

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

Fort Lev 295,00 5.900,00 

87 100 Unidade Caps esgoto 40 mm Pevesul 1,60 160,00 
90 100 Unidade Chapa em mdf 2,75x1,85 - 18mm Golden 96,50 9.650,00 
95 3.750 Saco Cimento cpii-32, com 50kg cada. Cauê 19,25 72.187,50 
101 2.000 Metros Corda poliéster trançada 12 mm Vonder 1,65 3.300,00 
112 100 Unidade Disjuntor trifásico preto, 50ª. Lorenzetti 32,00 3.200,00 
121 2 Unidade Escada de madeira 21 degraus - extensiva Singela 269,00 538,00 
123 100 Unidade Espuma expansiva 500ml Brascola 18,69 1.869,00 
132 800 Barra Ferro 5/8 barra com 12 metros Gerdau 76,05 60.840,00 
133 1.000 Barra Ferro 5/8 barra com 06 metros Gerdau 34,50 34.500,00 
134 1.000 Barra Ferro 1/2" barra com 12 metros Gerdau 48,39 48.390,00 
135 1.000 Barra Ferro 1/4 barra com 6 metros Gerdau 7,45 7.450,00 
140 10.000 Metros Fio flexível 10mm, branco, 750v Corfio 2,50 25.000,00 
148 200 Unidade Fita multi uso 20 cm veda tudo Quartzolit 10,80 2.160,00 
151 50 Unidade Flange 50 x 1 1/2 Pevesul 11,65 582,50 
152 3 Unidade Foice com cabo Fuzil 15,80 47,40 
158 400 Unidade Joelho esgoto 90º x 100mm Pevesul 2,25 900,00 
160 30 Unidade Joelho esgoto 90º x 200mm Pevesul 66,00 1.980,00 
162 200 Unidade Joelho soldável 25 mm x 3/4 lr azul Pevesul 3,70 740,00 
164 300 Unidade Joelho soldável 90º x 50 mm Pevesul 3,90 1.170,00 
167 30 Unidade Kit para caixa acoplada universal Durin 63,90 1.917,00 
169 500 Unidade Lâmpada led "u" 24w - 1800 lm Osram 16,50 8.250,00 
170 500 Unidade Lâmpada led bulbo branca 40w - 2800lm Osram 28,50 14.250,00 

172 300 Unidade 
Lâmpada led tubular em poliuretano com 
canaleta de alumínio 36w - 240 cm - 4500lm 

Osram 40,00 12.000,00 

173 400 Unidade 
Lâmpada led tubular em poliuretano com 
canaleta de alumínio 50w - 240 cm - 4500lm 

Osram 40,00 16.000,00 

174 2.000 Unidade Lâmpadas compactas 30w, 127volts. Osram 8,10 16.200,00 
178 40 Unidade Lavatório convencional branco br 176 Icasa 44,00 1.760,00 

180 800 
Metro 
quadrado 

Lona plástica preta - micra 120 - 4x100. Paraná 0,58 464,00 

182 100 Unidade Luva soldável com bucha latão 25mm x 3/8. Pevesul 5,00 500,00 
185 100 Balde Manta líquida 18 kg Quartzolit 197,05 19.705,00 
189 20 Unidade Martelo pequeno 23mm Fuzil 12,58 251,60 
191 5.000 Metros Moldura pvc branco para forro Bariri 2,55 12.750,00 
194 5 Conjuntos Parafuso 3/16x5/8 cab. Redonda. Jomarca  8,15 40,75 
196 12 Cento Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x1/4. Jomarca 7,35 88,20 
198 12 Cento Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x3/8. Jomarca 5,80 69,60 
200 12 Cento Parafuso cabeça redonda-fenda 3/16x1/4 Jomarca 5,40 64,80 
202 12 Unidade Parafuso galv.. P/telha eternit conj. Ved.1,10m Jomarca 0,41 4,92 
205 200 Unidade Parafuso sanitário luxo Jomarca 3,46 692,00 

210 20 Unidade 
Pia para cozinha mar. Sint. 1,20 x 0,55 cm 
branco 

Garça 98,15 1.963,00 

216 100 Unidade Pincel 2" Atlas 3,05 305,00 
217 200 Balde Pintura asfáltica para baldrame 18 l Quartzolit 178,40 35.680,00 

218 3.000 
Metro 
quadrado 

Piso cerâmico 57x57 - pei 5. Fiorano 9,30 27.900,00 

230 500 Peça 
Postes de concreto curvado (3 metros) para 
alambrado. 

Molisan 30,00 15.000,00 

239 200 Unidade Reator 2x40w. RCG 14,50 2.900,00 
244 50 Unidade Registro com canopla pressão. Rainha 22,39 1.119,50 
246 100 Unidade Registro de gaveta 3/4. Rainha 24,90 2.490,00 
247 100 Unidade Registro de pressão 3/4 - 1ª linha 1/4. Rainha 68,00 6.800,00 
250 100 Unidade Reparo de torneira ¾. Cipla 0,32 32,00 
252 120 Unidade Reparo de valvula hidra 2520 Hydra 18,38 2.205,60 

254 200 Unidade 
Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm 
, anti respingo com cabo. 

Atlas 7,00 1.400,00 

256 300 Unidade Rolo demarcador para faixas - 10 cm Atlas 20,15 6.045,00 
258 200 Unidade Rolo para textura baixa Atlas 10,15 2.030,00 
262 40 Unidade Serrinha manual bimetálica bs24. Starrett 6,10 244,00 
264 3 Unidade Serrote nacional/ ouro 22. Ramada 31,50 94,50 
268 200 Unidade Silicone 280g acético Brascola 7,83 1.566,00 
276 20 Unidade Tanque de lavar roupas concreto com 01 boca. Molisan 97,50 1.950,00 
278 40 Unidade Tanque sintético simples 0,67 x 0,62 preto pp Pevesul 91,30 3.652,00 
280 20 Unidade Te esgoto 150 mm x 150 mm Pevesul 34,15 683,00 
290 600 Unidade Telha de eternite 6mm medida 305 x 110 sem Eternit 57,30 34.380,00 
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amianto 

291 600 Unidade 
Telha de eternite 6mm medida 366 x 110 sem 
amianto 

Eternit 69,00 41.400,00 

292 30 Unidade Telha transparente 183 x 110 - modelo 5mm Eternit 43,70 1.311,00 
293 50 Unidade Telha transparente 244 x 110 - modelo 5mm Eternit 52,95 2.647,50 

294 50 Unidade 
Telha transparente 5,00 mt x 100 modelo 5mm 
leitosa 

Eternit 227,50 11.375,00 

295 25.000 Quilograma Textura - cor a definir. Alessi 1,70 42.500,00 
298 100.000 Unidade Tijolo de barro 6 furos - 11.5 x 14 x 24 cm Jataizinho 0,46 46.000,00 
301 100.000 Unidade Tijolo de barro 8 furos - 9 x 19 x 24 cm Jataizinho 0,55 55.000,00 
302 150.000 Unidade Tijolo de barro 8 furos - 9 x 19 x 29 cm Jataizinho 0,64 96.000,00 

309 200 Lata 
Tinta esmalte sintético, cor azul del rei - 18 
litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 
ou abrafati. 

Alessi 145,00 29.000,00 

314 100 Unidade 
Torneira de jardim, bica baixa - parede, com 
bica móvel, acionamento com alavanca, 
cromada. 

Rainha 19,60 1.960,00 

315 80 Unidade 
Torneira giratória para cozinha na cor branca, 
bica alta - mesa, com bica móvel, altura 
mínima de 25cm, em plástico abs. 

Rainha 20,40 1.632,00 

316 200 Unidade 
Torneira para banheiro na cor branca, bica 
baixa - mesa, bica fixa, altura mínima de 9 cm, 
em plástico abs. 

Rainha 21,50 4.300,00 

317 40 Unidade 
Torneira para lavatório clínico banc. 1/4 arej. 
Articulada 

Rainha 157,90 6.316,00 

319 300 Barra Treliça br 6 mt Gerdau 22,25 6.675,00 
320 5 Unidade Trena de 100,00m de fibra; Thompson 86,30 431,50 

321 3 Unidade 
Trena laser, características mínimas: faixa de 
medição interior: 0,05 - 30m - precisão de 
medição: 1,5mm; 

Vonder 317,50 952,50 

323 750 Barra Tubo aço redondo chapa 1/8 (1 1/2") br 6 mt Gerdau 59,00 44.250,00 
327 400 Barra Tubo esgoto 150mm branco br 6 mt Pevesul 111,05 44.420,00 
334 50 Unidade Tubo para vaso ligação sanfonado cromado Cipla 14,45 722,50 
337 100 Barra Tubo soldável 50mm marrom br 6mt Pevesul 38,05 3.805,00 

340 100 Pacote 
Vedante para torneira 3/4 pacote com 2 
unidades 

Cipla 11,90 1.190,00 

341 100 Unidade Viga armada 10,0 mm 12 x 25 com 12 mt Gerdau 167,70 16.770,00 
342 250 Unidade Viga armada 8,0 mm 7 x 14 com 6 mt Gerdau 51,50 12.875,00 
353 250 Metro cúbico Areia fina branca lavada Porto São José 49,50 12.375,00 
354 500 Metro cúbico Areia grossa lavada  Porto São José 80,40 40.200,00 
355 750 Metro cúbico Areia lavada - média. Porto São José 74,40 55.800,00 
356 1.250 Saco Cimento cpii-32, com 50kg cada. Cauê 19,25 24.062,50 
360 50.000 Unidade Tijolo de barro 8 furos - 9 x 19 x 29 cm Jataizinho 0,64 32.000,00 
364 250 Barra Tubo aço redondo chapa 1/8 (1 1/2") br 6 mt Gerdau 59,00 14.750,00 
TOTAL GERAL R$ 1.518.834,67 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 23 de Outubro de 2018. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PORTARIA IPPASA Nº. 051/18 de 15 de outubro de 2018. 

 

A Diretora Presidente e Diretora de Previdenciária do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos 
Servidores de Arapongas � IPPASA, no uso das atribuições que lhe foi conferida pela Lei nº. 3.676/09, 

 

R E S O L V E M: 
 

Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 23 e parágrafos, da Lei nº. 3.225, de 
03/08/05, AUXÍLIO-DOENÇA, aos servidores abaixo relacionados, conforme segue: 

 

Nº. de 
Ordem 

Nº CREMP Matrícula Nome do servidor Período Nº. de Dias 

01 6946 8737-8/3 Aline Karoleski 06/10/18 a 04/11/18 30 (prorrog.) 
02 6950 8880-3 Allan Carlos Guedes Benavide 14/10/18 a 28/10/18 15 
03 6917 7900-6/1 Ana Cristina Souza Silva Bernardes 01/10/18 a 16/10/18 16 
04 6948 4900-0/1 

4900-0/2 
Andréia Fernandes Brito Diogo 13/10/18 a 06/11/18   25 

05 6916 8614-2/1 Aroldo José Alves 13/09/18 a 12/10/18 30 (prorrog.)   
06 6935 11458-8/1 David Aparecido dos Santos   03/10/18 a 01/11/18 30 (prorrog.) 
07 6912 7359-8/1 Elisabete Aparecida Martins Bellançon 06/09/18 a 04/12/18   90 (prorrog.) 
08 6940 11973-4/9 Elza Maria Scorfi 11/10/18 a 08/01/19 90 (prorrog.) 
09 6872 10548-1/1 Fernanda Abrahão 25/08/18 a 30/08/18 06 
10 6952 7462-4/1 Helena Maria da Silva 25/09/18 a 24/10/18 30 (prorrog.) 
11 6930 4633-7/1 Hilda Aparecida Santos 05/10/18 a 19/12/18 76 
12 6898 7139-0/1 Ivanilda Aparecida Correia Parra 17/09/18 a 05/10/18 19 
13 6933 10775-1/1 Jacyara Mariah Dias Ribeiro 02/10/18 a 27/10/18 22 
14 6937 9591-5/1 Janaína Aparecida dos Santos Cavina 19/10/18 a 02/12/18 45 
15 6915 8886-2/1 João Paulo Zinato 19/09/18 a 17/11/18 60 (prorrog.)   
16 6921 9272-0/1 Jovana Grzegorczyr Barbosa 18/09/18 a 10/11/18 54   
17 6924 7714-3/1 Keli Cristina Correia Maciel Santos 02/09/18 a 29/09/18 28 (prorrog.) 
18 6939 7714-3/1 Keli Cristina Correia Maciel Santos 30/09/18 a 29/10/18  30 (prorrog.)   
19 6914 9783-7/1 Laurentina Tereza Prado Santos 11/09/18 a 12/10/2018 32 (prorrog.) 
20 6932 7212-5/1 Luis Santana Vieira 30/09/18 a 28/11/18 60 (prorrog.)    
21 6928 11115-5/1 Magali Correa Maciel Inácio 28/09/18 a 16/11/18 50 
22 6926 2194/2 Maria Aparecida Martins 13/09/18 a 27/09/18 15   
23 6947 10047-1/1 Maria de Lourdes Borges Pereira 22/10/18 a 04/01/19 75   
24 6931 4678-7/1 Maria Helena Vendrametto Pizzolato 07/10/18 a 13/11/18 37 (prorrog.) 
25 6943 7754-2/1 Maria Izolina Torres Pereira 15/10/18 a 31/10/18 17 
26 6929 7569-8/1 Maria José Silvestre 16/09/18 a 10/10/18  25    
27 6944 7765-8/1 Marlene Aparecida Costa 20/10/18 a 03/11/18 15 
28 6922 7655-4/1 Martha Aparecida Duarte 21/09/18 a 20/10/18 30 (prorrog.) 
29 6925 8390-9/1 Michele Daiane Liberati 24/09/18 a 28/09/18 05 (prorrog.) 
30 6913 7576-0/1 Nair Schuks Martins 30/08/18 a 14/10/18 45 (prorrog.) 
31 6918 9372-6/1 Neuza da Silva Magalhães 02/10/18 a 16/11/18 46 
32 6938 11584-3/1 Pedro Altman 16/09/18 a 30/09/18 15 (prorrog) 
33 6927 6976-7/1 Reginaldo Alves Porfírio 13/09/18 a 12/10/18 30 (prorrog.) 
34 6942 3161-5/1 Rosana Cristina Molinari 08/10/18 a 26/10/18 19 
35 6934 7732-1/1 Sandra Roseli Honório 19/09/18 a 17/12/18 90 (prorrog.) 
36 6945 8342-9/1 Silvana Aparecida Cardoso 20/10/18 a 02/01/19 75 
37 6911 8941-9/1 Silvana Susan Silva 18/09/18 a 21/09/18 04 
38 6897 5281-7/1 Sirlene de Souza Oliveira 19/09/18 a 02/12/18 75 
39 6941 11435-9/1 Suelina da Costa Silva 30/09/18 a 08/11/18 40 (prorrog.) 
40 6923 7302-0/1 Valdevino Rodrigues da Costa 23/09/18 a 19/12/18 88 (prorrog.) 
41 6949 9198-7/1 Vera Lucia Santos de Toledo 16/10/18 a 22/10/18 07 
42 6919 4460-1/1 

4460-1/2 
Viviane Cristina Lima 27/09/18 a 28/10/18 32 

                                                  
                                                                 Arapongas, 15 de outubro de 2018.                                  

  
 
MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                       GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
                DIRETORA  PRESIDENTE                                                                              DIRETORA PREVIDENCIÁRIA  
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IPPASA



 
 

PORTARIA IPPASA Nº. 052/18 de 15 de outubro de 2018. 
 

 
A Diretora Presidente e a Diretora Previdenciária do Instituto de 

Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas � IPPASA, no uso das 
atribuições que lhe foi conferida pela Lei nº 3.676/09, 

 

 
R E S O L V E M: 
 
 

 
Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 25 e parágrafos, da 

Lei nº. 3.225, de 03/08/05, SALÁRIO-MATERNIDADE, durante 120 (cento e vinte) dias, 

as servidoras abaixo relacionadas, conforme segue: 

 

 

Nº. de 

Ordem 

Nº. Atestado Matrícula Nome da servidora Período 

01 581 9676-8/1 Fernanda Cristina de 

Souza 

03/09/18 a 31/12/18 

02 583 8416-6/1 Cristiane Domingos 

Borgheti 

10/09/18 a 07/01/19 

03 584 8013-6/1 

8013-6/2 

Sibeli Maria Morial 15/09/18 a 12/01/19 

 04 585 11302-6/1 Ariana Giacomini da 

Fonseca 

18/09/18 a 15/01/19 

05 587 7464-0/1 Vanessa da Silva Aguiar 24/06/18 a 21/10/18 

 

 
         Arapongas, 15 de outubro de 2018. 

 
 
      MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
                    DIRETORA PRESIDENTE 

   

 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
   DIRETORA PREVIDENCIARIA     
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1 INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, 
alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e posteriormente pela Resolução CMN 
n° 4.604, de 19 de outubro de 2017, doravante denominada simplesmente �Resolução CMN nº 
3.922/2010�, o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência, Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, apresenta sua Política de Investimentos para o exercício 
de 2019, aprovada por seu órgão superior competente. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia 
todos os processos de tomada de decisões relativo aos investimentos do Regimes Próprios de Previdência 
Social � RPPS, empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos 
em busca do equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios 
técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com 
parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o equilíbrio 
entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas 
matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 
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2 OBJETIVO 

A Política de Investimentos do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de 
Arapongas tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos 
pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir 
a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da 
boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 
obrigações e transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das 
operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que 
possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade 
de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X 
retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política 
estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos 
ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução 
CMN nº 3.922/2010. 

Os responsáveis pela gestão do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de 
Arapongas têm como objetividade a contínua busca pela ciência do conhecimento técnico, exercendo suas 
atividades com boa fé, legalidade e diligência; zelando pelos elevados padrões éticos, adotando as melhores 
práticas que visem garantir o cumprimento de suas obrigações. 
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3 CENÁRIO ECONÔMICO 

3.1 INTERNACIONAL � 1° SEMESTRE 2018 

EUROPA 
De acordo com a agência europeia de estatísticas, Eurostat, a economia da zona do euro, composta por 19 
países, evoluiu 0,4% no primeiro trimestre de 2018, em relação ao anterior, em que havia crescido 0,7% e 
2,5% na comparação anual. A expansão trimestral foi mais lenta, por conta da redução do comércio 
exterior, tendo sido sustentada pelo consumo e pelos investimentos. 
Entre as economias mais importantes do bloco econômico, a da Alemanha cresceu 0,3%, na base trimestral 
e 2,3% na anual, a da França 0,2% e 2,2%, a da Itália 0,3% e 1,4% e da Espanha 0,7% e 3%, 
respectivamente. Já a economia do Reino Unido, membro da União Europeia � UE cresceu 0,2% no 
primeiro trimestre, em relação ao anterior e 1,2% na comparação anual. 
Quanto ao desemprego na zona do euro, a taxa ficou em 8,4% em maio. Na Alemanha ele foi de 3,4% 
nesse mês, nova mínima histórica e na Espanha 16,55% em março. 
Em junho, os preços ao consumidor tiveram alta de 2% na base anual, ganhando força em relação ao 
aumento de 1,9% em maio e chegando à meta de 2%, do Banco Central Europeu � BCE, que em sua 
reunião em meados de junho manteve a taxa básica de juros em 0% e a de depósitos bancários em -0,4%. 
No comunicado afirmou que não pretende elevar os juros até pelo menos o verão de 2019 e informou que o 
seu programa de estímulos quantitativos seguirá em � 30 bilhões até setembro e que entre outubro e 
dezembro será reduzido para � 15 bilhões mensais, quando será então encerrado. 
EUA 
Foi de 2% o crescimento anualizado da economia americana no primeiro trimestre de 2018. O número veio 
abaixo do previsto pelos analistas, já que os consumidores gastaram menos em serviços e também se viu 
menos investimentos privados, principalmente em estoques do comércio varejista.  
Por sua vez, o mercado de trabalho seguiu robusto. Só em junho, 213 mil novos postos de trabalho não 
rural foram criados, quando o esperado eram 195 mil. Para acompanhar o crescimento da população ativa, 
120 mil novos empregos por mês precisam ser criados. O mês marcou o 93º mês seguido de criação de 
empregos nos EUA, a série mais longa da história. A taxa de desemprego, por outro lado, subiu de 3,8% 
em maio, para 4% em junho, com maior número de pessoas procurando emprego. 
Ainda em junho, a inflação do consumidor subiu 0,1% na comparação com maio e 2,9% na base anual. O 
núcleo, que exclui os aumentos da energia e dos alimentos subiu 2,3%, já acima da meta do FED. 
Em sua reunião, meados de junho, o Comitê de Política Monetária do FED, o banco central americano, 
decidiu como era esperado, elevar a taxa básica de juros, desta feita da banda entre 1,50% e 1,75% para 
entre 1,75% e 2% a.a. Na ata, as autoridades do FED enfatizaram o sólido crescimento econômico e 
repetiram a abordagem gradual no aumento dos juros. 
Também merece destaque a �guerra� comercial iniciada pelo governo Trump. Inicialmente em âmbito 
mundial, ao impor tarifas sobre as importações americanas de aço e alumínio. Posteriormente, aprovou 
tarifa de 25% sobre importações de US$ 50 bilhões em produtos da China, que retaliou na mesma medida. 
Em resposta às tarifas sobre o aço e alumínio a União Europeia aprovou outras no valor de � 2,8 bilhões, 
sobre a importação de produtos americanos e a Rússia, por seu turno também.  
O fato é que os indicadores econômicos globais já mostraram os primeiros sinais de sofrimento com os 
primeiros passos de uma �guerra� que está abalando os mercados financeiros e a confiança do 
empresariado. 
ÁSIA  
No segundo trimestre deste ano, a economia chinesa cresceu 6,7% na comparação anual, continuando a 
superar a meta do governo, de 6,5%, embora tenha recuado ligeiramente sobre o crescimento de 6,8% 
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 verificado no primeiro trimestre. Esse dado ainda não reflete o impacto das tarifas impostas pelo governo 
americano, o que poderá ocorrer na segunda metade do ano. 
Quanto à economia do Japão, houve uma contração anualizada de 0,6% no primeiro trimestre de 2018, 
quando a expectativa era de uma queda de apenas 0,1%. Sobre o trimestre anterior a queda foi de 0,2%. 
Assim, o banco central japonês manteve em junho a sua política monetária inalterada, em que a taxa de 
depósito de curto prazo é negativa em 0,1%. 
Já o PIB da Índia teve expansão anualizada de 7,7% no primeiro trimestre do ano, impulsionado pelos 
setores de construção civil e de serviços. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

RENDA FIXA 
Podemos dizer que no semestre que passou, com as expectativas de inflação de logo prazo nos EUA em 
seu nível mais alto, em pelo menos três anos e meio, o rendimento dos títulos do tesouro americano chegou 
a atingir o maior patamar em quatro anos. Mais de dois anos após começar a subir os juros, o FED tem 
conseguido apertar as condições financeiras, cujo impacto, com a continuada valorização do dólar tem sido 
mais sentido no exterior do que no âmbito doméstico, particularmente nos mercados emergentes.  
Nesse contexto, o rendimento dos títulos de 10 anos emitidos pelo governo britânico (UK Gilt) passou de 
1,18% a.a., no final de 2017, para 1,27% a.a., no final do primeiro semestre de 2018 e o dos títulos do 
governo alemão (Bund) de 0,42% a.a., para 0,31% a.a. Já os títulos de 10 anos do governo americano 
(Treasury Bonds) tiveram o seu rendimento alterado, no mesmo período, de 2,32% a.a., para 2,85% a.a. e 
os de 30 anos de 2,74% a.a. para 2,98% a.a. 
RENDA VARIÁVEL 
Como era nossa expectativa, para a maioria das bolsas internacionais, o semestre foi de desempenhos 
negativos. O índice Dax 30 (Alemanha) acumulou queda de 4,73% no semestre, enquanto o FTSE 100 
(Grã-Bretanha) recuou 0,66% nesse período. 
Nos EUA, as bolsas voltaram a atingir níveis recorde, com a continuada melhora da economia. O índice 
S&P 500 apresentou alta semestral de 1,67%. Na Ásia, alimentado pela �guerra� comercial com os EUA, o 
índice Shanghai SE Composite (China) caiu 13,90% no semestre, enquanto o índice Nikkei 225 (Japão), se 
desvalorizou em 2,02% no período.  
No mercado de commodities, o petróleo, o principal produto, teve valorização expressiva. O tipo Brent 
subiu quase 19% no semestre. O preço da commodity atingiu seu valor mais alto em três anos. Para os 
analistas, há três motivos para o fim da era do petróleo barato. Os drásticos cortes de oferta do produto, as 
sanções contra o Irã e a queda do fornecimento venezuelano. 
3.2 NACIONAL � 1º SEMESTRE 2018 

ATIVIDADE ECONÔMICA 
A economia brasileira registrou expansão de 0,4% nos três primeiros meses de 2018, em relação ao último 
trimestre do ano anterior. Foi o quinto resultado positivo, após oito quedas consecutivas na comparação 
trimestral, conforme o IBGE. Em valores correntes o PIB somou R$ 1,6 trilhão no período e em relação ao 
primeiro trimestre do ano anterior cresceu 1,2%. 
Pelo lado da oferta, a queda do setor agropecuário foi de 2,6%, no trimestre, o setor industrial cresceu 1,6% 
e o setor de serviços 1,5%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,5%, os investimentos 
(Formação Bruta de Capital Fixo) 0,6% e o consumo do governo recuou 0,4%. As exportações, por sua 
vez, registraram alta de 1,3% entre janeiro e março e as importações de 2,5%. A taxa de investimento foi 
de 16% no trimestre. 
Cabe também destaque para a greve dos caminhoneiros, que praticamente parou o país em maio, 
deflagrada como protesto também pelo preço do óleo diesel, o segundo mais alto nos últimos nove anos e 
equiparado ao da época em que o petróleo estava cotado a US$ 140 o barril. Os efeitos da greve na 
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 atividade econômica ainda serão melhor dimensionados, mas já foi possível saber que a produção industrial 
do Brasil em maio caiu 10,9%, por exemplo. 
EMPREGO E RENDA 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, a taxa de 
desemprego no país foi de 12,7% no trimestre encerrado em maio, quando no ano anterior havia sido de 
13,3%. O número de desempregados atingiu 13,2 milhões de pessoas depois de ter alcançado 13,1 milhões 
no mês anterior. O rendimento médio real (corrigido pela inflação) foi de R$ 2.187,00 no trimestre de 
março a maio. 
SETOR PÚBLICO 
Nos primeiros cinco meses de 2018, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 14,7 
bilhões, sendo que no mesmo período de 2017 havia tido um déficit de R$ 15,6 bilhões. Em doze meses, 
foi registrado um déficit primário de R$ 95,9 bilhões, equivalente a 1,44% do PIB. 
As despesas com os juros nominais totalizaram em doze meses R$ 384,3 bilhões (5,77% do PIB). O 
resultado nominal, que inclui o resultado primário mais os juros nominais foi deficitário em R$ 480,2 
bilhões em doze meses e a Dívida Bruta do Governo Geral (governo federal, INSS, governos estaduais e 
municipais) alcançou R$ 5,13 trilhões em maio, ou o equivalente a 77% do PIB. 
Antes da greve dos caminhoneiros, o governo vinha reiterando a viabilidade de cumprir a meta fiscal deste 
ano que é de um déficit de R$ 159 bilhões. No entanto a tarefa ficou muito difícil por conta dos gastos 
adicionais que teve com o evento, e por conta de uma queda na arrecadação com o menor crescimento do 
PIB. 
Outro fato importante foi a edição pelo presidente Temer da Medida Provisória 830/2018, que extinguiu o 
Fundo Soberano Brasil � FSB, criado em 2008 como uma espécie de poupança a ser utilizada em caso de 
crise. Os recursos do fundo foram para o caixa do governo e serão usados para o pagamento da dívida 
pública federal. O governo tomou a decisão como forma de garantir o cumprimento da regra de ouro em 
2018. 
Para o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, embora a economia hoje esteja em melhor situação que 
em 2002, no final do governo FHC, as contas públicas estão em pior situação e só depois de importantes 
reformas deverão melhorar. 
INFLAÇÃO 
A inflação medida através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo 
IBGE e que abrange as famílias com renda mensal entre um e quarenta salários mínimos foi de 1,26% em 
junho, por conta principalmente dos aumentos de preços dos alimentos, como consequência da greve dos 
caminhoneiros, ante 0,40% em maio. Foi a maior alta para um mês de junho desde 1995. No semestre o 
índice acumulou alta de 2,60 % e em doze meses de 4,39%. 
 Já a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também calculado pelo 
IBGE, abrangendo famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos, subiu 1,43% em junho, 
ante 0,43% em maio. Assim, acumulou uma alta de 2,57% no ano e de 3,53% em doze meses. 
JUROS  
Depois de ter reduzido a taxa Selic para 6,50% ao ano, em sua reunião de junho o Comitê de Política 
Monetária do Banco Central - Copom manteve pela segunda vez e de forma unanime a taxa no atual 
patamar, citando a piora no mercado externo e o menor crescimento do país. Portanto, diante das incertezas 
o BC decidiu não se comprometer com sinalizações sobre os próximos passos da política monetária e 
reafirmou que ela tem foco exclusivo na inflação, seus balanços de risco e na atividade econômica.  
Na ata da reunião, o Copom reconheceu que o processo de alta dos juros nos EUA gera risco crescente para 
os mercados emergentes, o que deve potencializar o ajuste de preços e a volatilidade nos negócios. Outro 
risco é a �guerra� comercial entre as principais economias do mundo, o que torna o cenário externo ainda 
mais desafiador. 
CÂMBIO E SETOR EXTERNO  
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 A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800, que é calculada pelo Banco Central do Brasil, 
fechou o primeiro semestre de 2018 cotada a R$ 3,8558, acumulando uma alta de 16,56% no ano e de 
16,55% em doze meses.  
Em relação ao Balanço de Pagamentos, as transações correntes acumularam, em doze meses, terminados 
em maio, um déficit de US$ 13 bilhões, ou o equivalente a 0,65% do PIB, depois de ter se superado os US$ 
100 bilhões, em 2014. Os investimentos diretos no país (IED) totalizaram US$ 61,8 bilhões nos últimos 
doze meses e permaneceram como a principal fonte de financiamento do balanço de pagamentos. Já as 
reservas internacionais, ao final de maio, pelo conceito de liquidez eram de US$ 382,5. 
Quanto à Balança Comercial, o superávit no primeiro semestre de 2018 foi de US$ 30,05 bilhões, 17% 
menor do que o registrado no mesmo período de 2017, em que foi recorde. 
MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 
RENDA FIXA 
A continuada valorização do dólar no mercado internacional e a greve dos caminhoneiros trouxeram 
momentos de extrema volatilidade para o mercado financeiro no final de maio e início de junho. A 
disparada da cotação do dólar e das taxas internas de juros levou o presidente do Banco Central do Brasil a 
reafirmar a atuação do banco e do Tesouro Nacional no sentido de prover liquidez para os mercados de 
câmbio e juros, se utilizando inclusive das reservas cambiais.   
Assim, o ganho obtido no início do ano com as aplicações em renda fixa prefixada ou indexada ao IPCA, 
principalmente de prazos mais longos acabou prejudicado. O melhor desempenho entre os indicadores 
referenciais dos fundos de renda fixa foi o do DI, que acumulou alta de 3,18% no semestre, seguido do 
IRF-M1, com alta de 3,08%, enquanto a meta atuarial baseada no IPCA + 6%a.a acumulou alta de 5,59% e 
a com base no INPC + 6% a.a 5,55% no mesmo período. 
RENDA VARIÁVEL 
Para a bolsa brasileira, com os riscos se elevando sensivelmente, o semestre também acabou sendo ruim. O 
índice Bovespa caiu 4,76% no período, embora tenha tido uma alta de 15,68% em doze meses. 
Os investidores estrangeiros, que representam hoje cerca de metade do volume financeiro da Bovespa, por 
conta do cenário externo mais perigoso e volátil, foram os responsáveis por uma retirada líquida de R$ 9,94 
bilhões da bolsa brasileira no primeiro semestre do ano, o pior resultado desde 2008. 
3.3 PERSPECTIVAS 

3.3.1 INTERNACIONAL � 2° SEMESTRE DE 2018 

Para o FMI, o crescimento global será de 3,9% neste ano, com as economias avançadas evoluindo 2,4% e 
as emergentes e dos países em desenvolvimento 4,9%. No entanto, em meio às tensões crescentes com a 
�guerra� comercial, a expansão global que se iniciou há dois anos ainda é forte, embora deva ser um pouco 
mais frágil e mais desigual. 
EUROPA 
Em relação à zona do euro, o FMI, conforme relatório publicado já em julho, tem a expectativa de um 
crescimento de 2,2% em 2018 e de 1,9% em 2019.  
Para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, a instituição fez avanços substanciais no 
sentido de impulsionar os preços na economia, mas ressaltou que ainda são necessários amplos estímulos 
monetários para que sua meta de inflação seja atingida de forma estável. Quanto à atividade econômica 
disse que embora os últimos dados tenham sido mais fracos, espera que o PIB evolua 2,1% este ano. 
Para a economia alemã, o FMI previu crescimento de 2,2% em 2018 e 2,1% em 2019. Para a economia 
francesa estimou um crescimento de 1,8%, este ano e de 1,7% no próximo. Para a italiana, 1,2% e 1% e 
para a espanhola 2,8% e 2,2%, respectivamente. Para o Reino Unido estima um crescimento de 1,4% neste 
ano e de 1,5% no próximo. Para a Rússia, país emergente do continente europeu, o FMI projetou a alta do 
PIB em 1,7% em 2018 e de 1,5% em 2019. 
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 EUA 
O Fundo Monetário Internacional acredita que a economia americana crescerá 2,9% em 2018 e 2,7% em 
2019. Para economistas do FED, o corte de impostos de US$ 1,5 trilhão promovido pelo governo Trump no 
final de 2017, em vez de impulsionar o PIB em 1,3 pontos percentuais, como foi estimado pelo Escritório 
de Orçamento do Congresso e por outros analistas, deverá criar um impulso inferior a 1% ou menos. Isso 
porque o estímulo fiscal tem um grande efeito na atividade econômica quando o desemprego está alto e as 
finanças pessoais contidas, mas um efeito bem menor quando a economia está forte. 
Para o presidente do FED, Jerome Powell, o melhor caminho para a política monetária é seguir com o 
gradual aumento da taxa de juros. Com o forte mercado de trabalho e a inflação perto do objetivo, os riscos 
para as perspectivas em geral estão equilibrados. 
O maior risco para os EUA parece ser o próprio presidente Trump, embora se estime que numa �guerra� 
comercial o país não seria tão afetado quanto outras economias. Para o banco japonês Mitsubishi UFJ 
Financial Group, o maior banco privado do mundo, uma �guerra� comercial poderá reduzir o crescimento 
da economia global e, a depender da severidade da crise, levar o mundo a uma recessão. Para o banco, o 
presidente Trump pensa como um mercantilista do século XXVII, para quem um déficit comercial bilateral 
é ruim. 
ÁSIA 
Para a China, o FMI previu uma evolução do PIB de 6,6%, em 2018 e de 6,4% em 2019. Sem dúvida a 
disputa comercial provoca preocupações, embora para o banco central, a política fiscal do país tem amplo 
espaço para sustentar a economia. O governo deve usar fundos fiscais para reabastecer o capital das 
instituições financeiras estatais e aliviar a pressão na desalavancagem do mercado financeiro.  
Em relação ao Japão, o FMI estimou um crescimento de 1% em 2018 e de 0,9% em 2019. Para a Índia 
estimou um crescimento de 7,3% neste ano e de 7,5% no próximo. 
MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 
RENDA FIXA  
Ainda em abril, o FMI alertou que a dívida global se encontra mais alta do que nunca, ao alcançar 225% do 
PIB mundial, superando inclusive o pico registrado em 2009, em grande parte por culpa do crescente 
endividamento da China. A dívida pública desempenha um papel importante nesse aumento global, o que 
reflete o colapso econômico durante a crise financeira mundial e a resposta política, assim como os efeitos 
da queda de 2014 nos preços das matérias-primas e o rápido crescimento da despesa no caso dos mercados 
emergentes e nos países em desenvolvimento de baixa renda.  
Para importantes gestores de fundos de hedge globais, o fim do período de uma década de valorização dos 
ativos, à medida que os principais bancos centrais normalizam a política monetária e a ascensão do 
populismo, que ameaça o comércio internacional poderão trazer de volta situações de crise como as vividas 
em 2000 e 2008. 
O fato é que na medida em que os estímulos fiscais adotados em larga escala pelos bancos centrais foram 
inéditos, a sua desmontagem também é. Aos poucos estamos indo para isso.  
RENDA VARIÁVEL 
Para as bolsas internacionais, com a normalização das políticas monetárias e com as crescentes tensões 
comerciais, o cenário é bastante incerto. Ainda para agravar as perspectivas, as bolsas americanas que se 
encontram no pico de valorização, em algum momento terão que realizar lucros de forma mais 
contundente, influenciando outras no mundo.  
Para a equipe de análise do Goldman Sachs, a atual fraqueza do mercado de commodities proporciona uma 
oportunidade de compra, baseada em um forte crescimento da demanda, em problemas na oferta e na queda 
dos estoques nos mercados de energia e metais.  
Conforme a Agência Internacional de Energia a oferta global de petróleo pode ser estressada ao limite 
devido a prolongadas interrupções de produção, à queda esperada nas exportações do Irã e ao declínio da 
produção na Venezuela. Por esses fatores, a China e a Índia, segundo e terceiro maiores consumidores do 
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 planeta, poderão enfrentar grandes desafios em encontrar alternativas de suprimento.  Segundo o Bank of 
America o petróleo pode chegar a US$ 100 o barril e até superar essa marca, já em 2019. 

3.3.2 NACIONAL � 2° SEMESTRE DE 2018 

ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPREGO 
Para o FMI, em projeção já divulgada no mês de julho, o PIB do Brasil irá crescer 1,8% em 2018 e 2,5% 
em 2019. Será um desempenho abaixo do potencial, com a dívida pública muito alta e subindo. As 
perspectivas no médio prazo continuam �não inspiradoras� em meio a ausência de reformas. �Como 
contraponto ao aperto das condições financeiras globais, o compromisso com a busca da consolidação 
fiscal, ambiciosas reformas estruturais e o fortalecimento da arquitetura do setor financeiro serão 
necessários para colocar o país em um caminho de forte, balanceado e duradouro crescimento�.  
Para o ministro da Fazenda o impacto da greve no crescimento deste ano deve ser reduzido, pois foi um 
choque de prazo curto. Mas mesmo assim, no Relatório Trimestral de Inflação o Banco Central estima a 
evolução do PIB de 2018 em 1,6%, frente a 2,6% no estudo anterior. Segundo Maria Silvia Bastos 
Marques, presidente do Goldman Sachs no Brasil, a melhora da produtividade é uma das questões 
fundamentais para o crescimento sustentado do Brasil. �Muito se fala das reformas, mas o Brasil só vai 
crescer de forma sustentada se houver melhora da produtividade�.  Ela classificou como �desastre� os 
indicadores de produtividade do país comparado a outros e afirmou ser premente a melhora do ambiente de 
negócios no Brasil. 
Para a média dos economistas que militam no mercado financeiro, conforme a pesquisa conduzida pelo 
Banco Central e divulgada através do Relatório Focus, em sua edição de 13 de julho, a expectativa de 
crescimento do Brasil é de 1,50% em 2018 e de 2,50% em 2010. 
SETOR PÚBLICO 
De acordo com o boletim Prisma Fiscal de julho, divulgado pela Secretária de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, a mediana de previsões para o déficit fiscal deste ano passou de R$ 151,2 bilhões 
em junho, para R$ 149,6 bilhões neste mês.  
Já pelo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado no último dia 11 pelo Congresso Nacional, a 
previsão do déficit deste ano é de R$ 132 bilhões para o conjunto do setor público. O problema é que 
durante a votação, algumas medidas foram aprovadas no que se chamou pauta-bomba e que implicam 
juntamente com as medidas compensatórias tomadas pelo presidente Temer com a greve dos 
caminhoneiros, em cerca de R$ 100 bilhões a mais de despesas só em 2019. O ministério da Fazenda 
estima que o Tribunal de Contas da União possa conter a farra fiscal aprovada no Legislativo. É ver para 
crer. 
Outra importante questão fiscal a ser resolvida, é o cumprimento da chamada regra de ouro, que determina 
que as operações de crédito da União (endividamento) não podem ser maiores do que as despesas de 
capital (investimentos) em um determinado exercício. Nesse aspecto, o Tesouro Nacional prevê 
insuficiência de R$ 102,9 bilhões em 2018, descontada já a antecipação do pagamento de R$ 60 bilhões 
feito pelo BNDES, de R$ 260,2 bilhões para 2019 e de R$ 307,3 bilhões para 2020. Haja crescimento 
econômico para resolver isso. 
INFLAÇÃO 
Conforme o último Relatório Focus, o mercado financeiro estima que a inflação de 2018, medida através 
do IPCA, será de 4,15% e de 4,10% em 2019. Para o Banco Central, através do último Relatório Trimestral 
de Inflação, ela será de 4,20% neste ano, portanto, abaixo do centro da meta que é de 4,5%. Para 2019 
estimou a variação do IPCA em 3,70%. 
Além do efeito do cambial nos preços, que ainda não é possível dimensionar exatamente, as contas de luz 
mais caras poderão elevar a inflação deste ano em até 0,5 ponto, se as condições hídricas não piorarem 
ainda mais.  
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 Conforme levantamento do banco Credit Suisse, uma desvalorização do real de 10% no próximo ano 
poderia levar a variação do IPCA a 5%. Em condições normais, a cada 10% de desvalorização cambial, 0,7 
ponto percentual é adicionado à inflação.  
É importante lembrarmos que, no final de junho, o Conselho Monetário nacional reduziu a meta de inflação 
em 2021 para 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.  Para 
2019 a meta já tinha sido fixada em 4,25% e em 4% para 2020. 
JUROS 
Para o mercado financeiro, este ano ira terminar com a taxa Selic em 6,50% ao ano e no próximo em 8% ao 
ano. Para o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, a taxa de juros de 6,50% não é sustentável no 
médio prazo, mesmo com a inflação baixa. O cenário externo está se deteriorando por conta do aumento 
dos juros nos EUA e da �guerra� cambial.  
Para o banco BTG Pactual, o ponto de equilíbrio da taxa básica de juros poderá ficar no próximo ano entre 
7% e 8% ao ano caso seja eleito um presidente comprometido com reformas, ou entre 10% a 13% ao ano 
no caso contrário. 
CÂMBIO E SETOR EXTERNO 
O último Relatório Focus revelou que o mercado financeiro espera que o dólar esteja cotado a R$ 3,70 no 
final de 2018 e a R$ 3,68 no final de 2019. No entanto, assombrado pelo cenário externo, pelo presente da 
economia e pelo futuro eleitoral, o Brasil pode assistir a taxa de câmbio chegando aos R$ 5,00, ou mais, 
segundo alguns analistas. Para o Bank of América, a cotação pode chegar a R$ 5,50 depois das eleições, 
pelas razões já anteriormente mencionadas.  
Em relação à Balança Comercial, o Relatório Focus estima um superávit de US$ 57,81 bilhões em 2018 e 
de US$ 49,30 bilhões em 2018.  Para o déficit em transações correntes, o mercado o estima em US$ 20 
bilhões em 2018 e em US$ 34,1 bilhões em 2019. E finalmente para o Investimento Estrangeiro Direto � 
IED, a estimativa é de um ingresso de US$ 70 bilhões em 2087 e de US$ 74,65 em 2018.  
Na questão do comércio externo, a �guerra� comercial em curso é mais prejudicial ao Brasil do que 
benéfica. Além do país ser frontalmente afetado pelas restrições à siderurgia, o aumento da tensão 
comercial e a continuada valorização do dólar externamente pode reduzir o preço das commodities, 
atingindo em cheio as economias dependentes desses produtos, como a brasileira.  
O fato positivo é o de que o Brasil pode se tornar o mais importante parceiro estratégico da China, na 
medida em que é o único país com dimensão continental onde não há entraves políticos, de fronteira ou de 
supremacia como ocorre no caso da Rússia, Índia e EUA. �A China olha o Brasil como um país onde pode 
escoar capital, tecnologia e capacidade ociosa�, segundo Kevin Tang, diretor-executivo da Câmara de 
Comércio Brasil-China. 
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MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 
RENDA FIXA 
É importante lembrarmos que, embora o presidente do Banco Central tenha mais de uma vez afirmado que 
a autoridade monetária não irá aumentar a taxa de juros para conter a alta do dólar, isso não significa que o 
mercado não possa fazê-lo, como ocorreu recentemente. Por mais que o BC disponibilize mais contratos de 
swap cambial ou venda dólares das reservas para acalmar as cotações, quando questões políticas ou 
externas estão envolvidas, as armas do BC e do Tesouro para enfrentar a crise são limitadas. Quando se 
fala em inflação e taxa de juros das aplicações financeiras, o fator câmbio está sendo altamente relevante.   
RENDA VARIÁVEL 
Diante de todas as incertezas expostas, é complicado o cenário para a bolsa no curto prazo. No entanto, as 
ações brasileiras estão relativamente baratas e no médio e longo prazo têm bom potencial de alta, que 
poderá ser mais ou menos expressiva conforme o resultado das eleições presidenciais. E como alternativa 
de investimento para aqueles que contam com o tempo ao seu favor, é uma aplicação indispensável. 
Merece também especial atenção o investimento em fundos imobiliários, ativo com alto potencial de 
retorno, dependendo da evolução dos acontecimentos. 
3.4 EXPECTATIVAS DE MERCADO 

Índices (Mediana Agregado) 2018 2019
IPCA (%) 4,15 4,10

IGP-M (%) 7,87 4,49

Taxa de Câmbio (R$/US$) 3,70 3,70

Meta Taxa Selic (%a.a.) 6,50 8,00

Investimentos Diretos no País (US$ bilhões) 68,00 72,00

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 54,25 57,70

PIB (% do crescimento) 1,49 2,50

Produção Industrial (% do crescimento) 2,73 3,00

Balança Comercial (US$ Bilhões) 56,90 49,55  
           https://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20180817.pdf (2018.08_21) 
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4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos 
por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. Limites estabelecidos mediante 
estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de 
realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2019 

 

   

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 
2019 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da Resolução 
CMN % 

Limite Inferior 
(%) 

Estratégia Alvo 
(%) 

Limite Superior 
(%) 

Renda Fixa 

Títulos Tesouro Nacional � SELIC - Art. 7º, I, �a�. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 25,00% 100,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações Compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea �a� 60,00% 0,00% 10,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea �b� 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea �a� 40,00% 10,00% 30,00% 40,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea �b� 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea �b� 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 
5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 25,00% 70,00% 220,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 0,00% 10,00% 20,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 0,00% 10,00% 10,00% 

FI em Participações  - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 
5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 00,00% 30,00% 60,00% 

 

Total Geral 690,00% 25,00% 100,00% 280,00% 
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A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário 
macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo 
de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit. 

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

 

   

Estratégia de Alocação - para os próximos cinco 
exercícios 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da Resolução 
CMN % 

Limite Inferior (%) Limite Superior (%) 

Renda Fixa 

Títulos Tesouro Nacional � SELIC - Art. 7º, I, �a�. 100,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 70,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 

Operações Compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea �a� 60,00% 5,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea �b� 60,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea �a� 40,00% 10,00% 40,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea �b� 40,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea �b� 20,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 15,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 
5,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 32,00% 200,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 0,00% 0,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 7,00% 20,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 7,00% 10,00% 

FI em Participações  - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 
5,00% 2,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 18,00% 40,00% 

 

Total Geral 690,00% 50,00% 240,00% 
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 O Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas considera os 
limites apresentados o resultado da análise feita através das reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas 
matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de 
liquidez da carteira. 

Serão observados também, a compatibilidades dos ativos investidos com os prazo e taxas das obrigações 
presentes e futuras do regime. 
4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, propõe-se adotar o, limite de 
máximo de 82% (oitenta e dois por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de 
renda fixa. 

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) 
obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso I, alínea �a� da Resolução CMN n° 3.922/2010, e deverão ser 
comercializados através de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à 
Meta Atuarial. 
4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos 
em moeda corrente do RPPS, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade dos investimentos 
financeiros do RPPS. 

São considerados como investimentos estruturados segundo Resolução CMN n° 3922/2010, os fundos de 
investimento classificados como multimercado e os fundos de investimento em participações, - FIPs. 
4.3 ENQUADRAMENTO 

O Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas considera todos os 
limites estipulados de enquadramento na Resolução CMN n° 3.922/2010, e como entendimento 
complementar a Seção III, Subseção V dos Enquadramentos, destacamos: 

Os investimentos que estão em desacordo com as novas exigências da Resolução CMN n° 3.922/2010, 
poderão manter-se em carteira por até 180 dias as aplicações, sendo considerado infringências aportes 
adicionais. 

Poderão ainda ser mantidas em carteira até a respectiva data de vencimento, as aplicações que 
apresentaram prazos de resgate, carência ou para conversão de cotas, sendo considerado infringências 
aportes adicionais. 

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de valorização e 
desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não tenha sido resultado de ação 
direta do RPPS. 
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 4.4 VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de 
Arapongas deverá seguir as vedações estabelecidas pela Resolução CMN n° 3.922/2010, ficando 
adicionalmente vedada a aquisição de: 

1. Operações compromissadas; 

2. Depósitos em Poupança; 

3. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco de crédito; 

4. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma de condomínio 
aberto ou fechado que não possuam segregação de funções na prestação de serviços, sendo ao menos, 
obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas diferentes, de suas controladoras, de entidades por elas 
direta ou indiretamente controladas ou quais outras sociedades sob controle comum; 

5. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos de créditos que 
compõem suas carteiras sejam considerados como de baixo risco de crédito por, no mínimo, uma das 
agências classificadoras de risco citadas no item 7.2 - Controle do Risco de Crédito da presente 
Política de Investimentos; 

6. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um 
Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a lavratura de atas, 
com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas; 

7. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a 
constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e que 
faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas; 

8. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem ser 
descaracterizados pelos ativos finais investidos devendo haver correspondência com a política de 
investimentos do fundo. 
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5 META ATUARIAL 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as 
Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, determina que a taxa real de juros a 
ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6,00% (seis por cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor 
presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, 
determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje 
para manter o equilíbrio atuarial. 

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, 
no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a 
ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará insolvente, comprometendo 
o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro. 

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta Política de 
Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao 
final do ano de 2019 será de 6,00% (seis por cento), somado a inflação de (IPCA ou INPC), ou seja, 
superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. 

Ainda assim, o Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas 
avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, qual a real situação financeiro-atuarial do 
plano de benefícios previdenciários. 
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6 ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos ativos será 
realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do Instituto de 
Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas será própria. 
6.1 GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do RPPS, 
com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo Ministério da 
Previdência Social, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e contará com 
Comitê de Investimentos como órgão participativo do processo de análise, com o objetivo de gerenciar a 
aplicação de recursos conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo os ativos, delimitando os 
níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o Credenciamento de 
administradores e gestores de fundos de investimentos junto ao RPPS. 
O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo com os critérios 
estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, para prestar assessoramento às aplicações de recursos. 

Fica condicionado a contratação de empresa de consultoria a não receber qualquer remuneração, benefício 
ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço, bem como não 
figure como emissor de ativos ou atue na origem e estruturação de produtos de investimentos. 
6.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-la para 
aprovação ao Conselho Deliberativo, órgão superior competente para definições estratégicas do RPPS. 
Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de execução, 
estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa. 

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de investimentos na 
gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e atuarial com a solvabilidade do plano. 
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7 CONTROLE DE RISCO 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de fatores de risco que 
podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

· Risco de Mercado � é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras 
disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um 
investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças 
futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de 
mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do 
mercado financeiro. 

· Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em 
que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu 
determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas; 

· Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de 
um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com 
baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está 
disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de 
venda). Quando é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil 
conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado. 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes 
parâmetros para o cálculo do mesmo:  

· Modelo paramétrico; 

· Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

· Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os 
membros do Comitê de Investimentos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e realizar 
reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

· Segmento de Renda Fixa: 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis por cento) do valor 
alocado neste segmento. 

· Segmento de Renda Variável: 9,63% (nove inteiros e sessenta e três por cento) do valor 
alocado neste segmento. 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS monitora a rentabilidade do fundo em janelas temporais 
(mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o 
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 �benchmark� estabelecido na política de investimentos do fundo. Desvios significativos deverão ser 
avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos do RPPS, que decidirá pela manutenção, ou não, do 
investimento. 
7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em fundos de investimento que possuem em sua 
carteira de investimentos ativos de crédito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas 
devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificação efetuada por agência 
classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo: 

 

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na CVM e autorizadas a 
operar no Brasil e utilizam o sistema de �rating� para classificar o nível de risco de uma instituição, fundo 
de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira. 
7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ  

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, e nas 
aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas 
ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma análise que evidencie 
a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações 
atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos. 
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8 POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos 
interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Fazenda, Secretária de Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, 
II, III, IV e V, parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de 
Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil 
acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação. 
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9 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização de 
qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as instituições 
financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento. 

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do 
RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou 
Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e 
ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores 
Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro; 

c) regularidade fiscal e previdenciária. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a figura do gestor e do 
administrador do fundo. 
9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos qualitativos e 
quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo: 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição � envolvendo volume de recursos administrados e geridos, 
no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão 
de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, 
reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, 
regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e 
gestão de investimentos que permitam identificar a cultura fiduciária da instituição e seu 
compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de governança; 

b) Gestão do Risco � envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, 
em especial aos riscos de crédito � quando aplicável � liquidez, mercado, legal e operacional, 
efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e 
consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de 
�compliance�, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco 
do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., 
tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe 
de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de 
outras informações relacionadas com a administração e gestão do risco. 
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 c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos � 
envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de 
resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento; 

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos investimentos 
que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicáveis aos RPPS. 

O Credenciamento se dará, por meio eletrônico, no âmbito de controle, inclusive no gerenciamento dos 
documentos e Certidões requisitadas, através do sistema eletrônico utilizado pelo RPPS. 

Fica definido também, como critério de documento para credenciamento, o relatório Due Diligence da 
ANBIMA, entendidos como seção um, dois e três. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora de recursos 
financeiros autorizada a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários), sendo considerada como elegível a gestora/administradora que atender ao critério de 
avaliação de Qualidade de Gestão dos Investimentos. 
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10 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de investimentos que compõe ou que 
virão a compor a carteira de investimentos do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos 
Servidores de Arapongas, deverão seguir o critério de precificação de marcação a mercado (MaM). 

Poderão ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, 
cumulativamente, os Títulos Públicos Federais, desde que se cumpra as devidas exigências da Portaria MF 
n° 577, de 27 de dezembro de 2017, sendo elas: (i) seja observada a sua compatibilidade com os prazos e 
taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; (ii) sejam classificados separadamente dos ativos para 
negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do 
prazo a decorrer da data da aquisição; (iii) seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de 
mantê-los em carteira até o vencimento; e (iv) sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade 
aplicáveis aos RPPS, inclusive no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas 
aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração 
da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 
10.1 METODOLOGIA 

10.1.1 MARCAÇÕES 

O processo de marcação a mercado consiste em atribuir um preço justo a um determinado ativo ou 
derivativo, seja pelo preço de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausência desta, pela melhor 
estimativa que o preço do ativo teria em uma eventual negociação. 
O processo de marcação na curva consiste na contabilização do valor de compra de um determinado 
título, acrescido da variação da taxa de juros, desde que a emissão do papel seja carregada até o seu 
respectivo vencimento. O valor será atualizado diariamente, sem considerar a oscilações de preço auferidas 
no mercado. 
10.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

10.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

São ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a dívida 
pública e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma 
determinada rentabilidade. Possuem diversas características como: liquidez diária, baixo custo, baixíssimo 
risco de crédito, e a solidez de uma instituição enorme por trás. 

Como fonte primária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela 
ANBIMA e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do preço unitário do título 
público. 

10.2.1.1 Marcação a Mercado 

Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de títulos 
públicos detidos pelo regime, obtivemos o valor a mercado do título público na carteira de investimentos. 
Abaixo segue fórmula: 
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 Onde: 

Vm = valor de mercado 
 = preço unitário atual 
 = quantidade de títulos em posso do regime 

10.2.1.2 Marcação na Curva 

Como a precificação na curva é dada pela apropriação natural de juros até a data de vencimento do título, 
as fórmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo: 

Tesouro IPCA � NTN-B 

O Tesouro IPCA � NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a 
aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do 
título. 

É um título pós-fixado cujo rendimento se dá por uma taxa definida mais a variação da taxa do Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo em um determinado período. 

O Valor Nominal Atualizado é calculado através do VNA na data de compra do título e da projeção do 
IPCA para a data de liquidação, seguindo a equação: 

 

Onde: 

 = Valor Nominal Atualizado 
 = Valor Nominal Atualizado na data da compra 

 = Inflação projetada para o final do exercício 

O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de 
juros semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao último cupom de juros. 

Tesouro SELIC � LFT 

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pós-fixado pela variação da taxa SELIC. 
O valor projetado a ser pago pelo título, é o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SELIC até 
o dia de compra, mais uma correção da taxa SELIC meta para dia da liquidação do título. Sendo seu 
cálculo: 

 

 
Onde: 

 = Valor Nominal Atualizado 
 = Valor Nominal Atualizado na data da compra 

 = Inflação atualizada 

Tesouro Prefixado � LTN 
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 A LTN é um título prefixado, ou seja, sua rentabilidade é definida no momento da compra, que não faz 
pagamentos semestrais. A rentabilidade é calculada pela diferença entre o preço de compra do título e seu 
valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00. 
A partir da diferença entre o preço de compra e o de venda, é possível determinar a taxa de rendimento. 
Essa taxa pode ser calculada de duas formas: 

 
Onde: 

 = Taxa negociada no momento da compra 
 = Valor de negociação do Título Público na data final 

 = Valor de negociação do Título na aquisição 
Ou, tendo como base um ano de 252 dias úteis: 

 
Onde: 

 = Taxa negociada no momento da compra 
 = Valor de negociação do Título Público na data final 

 = Valor de negociação do Título na aquisição 
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais � NTN-F 

Na NTN-F ocorre uma situação semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros só que com a 
taxa pré-fixada e pagamento do último cupom ocorre no vencimento do título, juntamente com o resgate do 
valor de face. 
A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equação: 

 
Em que DUn é o número de dias úteis do período e TIR é a rentabilidade anual do título. 
Tesouro IGPM com Juros Semestrais � NTN-C 

A NTN-C tem funcionamento parecido com NTN-B, com a diferença no indexador, pois utiliza o IGP-M 
ao invés de IPCA. Atualmente, as NTN-C não são ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recomprado 
pelo Tesouro Nacional. 
O VNA desse título pode ser calculado pela equação: 

 

Onde N1 representa o número de dias corridos entre data de liquidação e primeiro do mês atual e N2 sendo 
o número de dias corridos entre o dia primeiro do mês seguinte e o primeiro mês atual. 
Como metodologia final de apuração para os Títulos Públicos que apresentam o valor nominal atualizado, 
finaliza-se a apuração nos seguintes passos: 
(i) identificação da cotação: 

 
Onde: 

 = é o valor unitário apresentado em um dia 
 = taxa de negociação ou compra o Título Público Federal 
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 (ii) identificação do preço atual: 

 
Onde: 

 = valor unitário do Título Público Federal 
 = Valor Nominal Atualizado 

 = é o valor unitário apresentado em um dia 

10.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 
informações dos fundos de investimento. 
O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do 
patrimônio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes à composição de 
cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa propriedade. 
Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o 
rendimento do período, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fórmula: 

 
Onde: 
Retorno: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do período 

 : saldo inicial do investimento 
 : rendimento do fundo de investimento em um determinado período (em percentual) 

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a quantidade de 
cotas, calcula-se: 

 

Onde: 
 : valor atual do investimento 

 : valor da cota no dia 
 : quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento 

Em caso de fundos de investimento imobiliários (FII), onde consta ao menos uma negociação de compra e 
venda no mercado secundário através de seu ticker; esse será calculado através do valor de mercado 
divulgado no site do BM&FBOVESPA; caso contrário, será calculado a valor de cota, através de divulgado 
no site da Comissão de Valores Mobiliários � CVM. 

10.2.3 TÍTULOS PRIVADOS 

Título privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de recursos. 
As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra (venda) com 
compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas a taxa de remuneração e a data 
de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez diária, a marcação a mercado 
será em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, adicionalmente, um spread da 
natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas com liquidez diária, a marcação a 
mercado será realizada com base na taxa de revenda/recompra na data. 
Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos utilizados por 
instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista, 
que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP. 
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 Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de juros em reais. A 
marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do 
spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e rating do emissor. 
Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na 
taxa média dos depósitos interbancários de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI é 
acrescido de uma taxa ou por percentual spread contratado na data de emissão do papel. A marcação do 
CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do 
spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor. 

10.2.4 POUPANÇA 

Para método de apuração para os investimentos em depósitos de poupança, calcula-se a taxa referencial 
usada no dia do depósito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a poupança irá render 
70% da Selic mais a TR. Já no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade é composta pela 
TR mais 0,5% ao mês. 

10.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os procedimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que possível, adotam-
se preços e cotações das seguintes fontes: 

· Títulos Públicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA � Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 

e de Capitais (http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm); 

 

· Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários � CVM (http://www.cvm.gov.br/); 

 

· Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (http://www.anbima.com.br/vna/vna.asp) 

 

· Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/); e 

 

· Certificado de Depósito Bancário � CDB: CETIP (https://www.cetip.com.br/). 
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11 CONTROLES INTERNOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: enquadramento do 
produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade 
satisfatória no horizonte de tempo. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de 
Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para identificar 
aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário econômico, visando possíveis 
indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS nº 
440, de 09 de outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do RPPS, com a 
finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos, 
resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses de contribuições previdenciárias dos 
órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização 
da Política de Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas atribuições, é de sua competência:  

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido pela 
entidade; 

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto 
ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta Política. 

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do Instituto de Previdência, Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, relatórios de acompanhamento das aplicações e operações 
de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos diversos segmentos de 
aplicação. Esse relatório será elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e acompanhar a 
aplicação de seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da Previdência Social, 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos fiscalizadores. 
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 Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a Política de Investimentos e sua aderência legal 
analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 

As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) deverão ser realizadas 
através de plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que já atendem aos pré-
requisitos para oferecer as rodas de negociação nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco 
Central. O RPPS deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas praticados em tais operações e 
compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de mercado (ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a empresa de consultoria de investimentos, está 
contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem realizados no âmbito desta política de 
investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos 
adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é imperativo observar um horizonte de 
tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais perdas. Desta 
forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil 
de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou baixa 
(comprando) com o objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três virtudes básicas de um bom 
investidor são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual serão utilizadas 
algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de investimentos, 
abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e 
outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do 
gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros critérios. Os investimentos serão 
constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho, da abertura da composição das 
carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de forma a 
aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos. 
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12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no curto 
prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo que o prazo de 
validade compreenderá o ano de 2019. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que houver necessidade de 
ajustes nesta política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se 
apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do 
RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade 
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no 
anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes do 
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 
Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a título institucional, 
oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado 
e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados do 
RPPS; bem como, contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou 
compromisso vinculados aos produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do RPPS (tais como 
fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os fundos elegíveis para alocação 
deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da data de início de 
funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas 
alterações, e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior competente que aprova o 
presente instrumento, devidamente assinada por seus membros. 

 
Arapongas, 17 de outubro de 2018. 

 
Henrique Garcia Filetti                        Maria do Carmo Paiano Nihei                        Sergio Onofre da Silva 
  Presidente do CMP                                  Diretora Presidente                                             Prefeito 
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DISCLAIMER 

Este Relatório e/ou Parecer foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 
Empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de 
compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações 
coletadas que julgamos confiáveis. Não nos responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui 
contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões 
contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. As informações deste Relatório procuram estar em 
consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não substituem seus materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a 
leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento, 
bem como às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o fundo está exposto. Todas as informações sobre os produtos aqui mencionados, bem 
como o regulamento e o prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os 
produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os RPPS devem estar adequados à Portaria nº 519, de 24 de Agosto 
de 2011 e suas alterações conforme Portarias nº 170, de 25 de Abril de 2012; nº 440, de 09 de Outubro de 2013 e nº 300 de 03 de Julho de 2015, além da Resolução CMN nº 3.922 de 
25 de Novembro de 2010 e sua alteração conforme Resolução CMN nº 4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 
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