							

De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
www.arapongas.pr.gov/diario

TERÇA-FEIRA 08/06/2021

DECRETO Nº. 335/21, DE 01 DE JUNHO DE
2021.
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido
no Processo protocolado sob o nº. 14091, de
28/05/2021, de Exoneração de Cargo;
R E S O L V E:
		
EXONERAR, “a pedido”, a
partir de 01 de junho de 2021, o servidor público
OSWALDECY BUZATTO, matrícula nº 33073/4, do
cargo de Diretor de Desenvolvimento Urbano
- símbolo CC2, de provimento exclusivamente
em comissão, da Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano, para o
qual foi nomeado através do Decreto nº 020/21,
de 11/01/2021.
Arapongas, 01 de junho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº. 201/21, DE 01 DE JUNHO DE
2021.

ANO: XIII Nº: 2896 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

195 da Lei nº. 4.451, de 25/01/2016 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais), a contar de SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
18/05/2021.
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na CI nº.
Arapongas, 01 de junho de 2021.
177/2021, de 27/04/2021, da SEMAS;
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 202/21, DE 01 DE JUNHO DE
2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, o servidor público Fábio
Aparecido de Oliveira, matrícula nº 93548/1,
ocupante do cargo de Assistente Social, de
provimento efetivo, para responder com ônus
pelo cargo de Chefe de Divisão - Vigilância
Socioassistencial, símbolo FG3, da Secretaria
Municipal de Assistência Social, no período de
07 de junho a 06 de julho de 2021, de férias da
titular Zulmirene Bonfim Lopes.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
atribuições legais, à vista do contido na CI nº. sua publicação, revogadas as disposições em
165/2021, de 23/04/2021, da SEMAS;
contrário.
R E S O L V E:

Arapongas, 01 de junho de 2021.

Art. 1º - DESIGNAR, a servidora pública Simone
Silva dos Santos, matrícula nº 93084/1, ocupante
do cargo de Atendente Social, de provimento
efetivo, para responder com ônus pelo cargo
de Gerente de Programas, Benefícios Sociais
e Transferência de Renda - símbolo FG2, da
Secretaria Municipal de Assistência Social, no
período de 07 de junho a 06 de julho de 2021, de
férias da titular Elaine Regina da Silva.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município sua publicação, revogadas as disposições em
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas contrário.
atribuições legais e considerando:
- O contido na petição
Arapongas, 01 de junho de 2021.
protocolada sob o nº. 11615, de 05/05/21;
R E S O L V E:
CONCEDER, a ALZIRA SCHAUSS DOS SANTOS,
matrícula nº. 1197858/1, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem, de provimento efetivo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, AUXILIO
AO FILHO DEFICIENTE, na proporção de 30%
(trinta por cento) do salário mínimo instituído
pelo Município, de conformidade com o art.

EDIÇÃO HOJE : 76 PÁGINAS

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 203/21, DE 01 DE JUNHO DE
2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE n. º
012/2021
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças,
750, nesta cidade, neste ato representado
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da
Silva, portador da carteira de identidade RG
nº 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF
no 477.980.099-49, residente e domiciliado
neste Município, torna público nos termos do
art. 25, caput e inciso I da Lei n.º 8.666/93, o
comunicado de inexigibilidade, que se refere a
contratação direta da empresa TUA - Transporte
Urbano Arapongas Ltda., para fornecimento
de vale transporte para utilização no sistema
de transporte coletivo urbano de Arapongas,
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nos termos da Lei Municipal N° 4.451/16, em Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas
atendimento a SEMAD.
da área da saúde, para atuarem em plantões
médicos presenciais por hora, em atendimento
Arapongas, 07 de junho de 2021.
a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 026/2020 –
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Chamamento Público nº. 006/2020.
Prefeito Municipal
Valor: R$5.978.832,00 (cinco milhões novecentos
e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois
reais).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E Prazo de Vigência: Até 30/09/2021.
TERMO CONTRATUAL
Despacho: dispenso o procedimento licitatório,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
a que se refere este EXTRATO, com base nos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24
Processo Administrativo: nº 073/2021.
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do
Termo de Credenciamento: nº 284/2021.
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Partes: Município de Arapongas e SERVIÇO Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 10/11/2020.
SENAI, CNPJ/MF nº. 03.776.284/0001-09.
Data e Assinaturas.
Objeto: credenciamento de escolas/colégios
privados, instituídos no município para
instituição do projeto jovem empreendedor em EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
cumprimento a lei municipal n.° 4.939/2021, em
TERMO CONTRATUAL
atendimento a Secretaria Municipal de Indústria,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Comércio e Turismo - SEMIC.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Modalidade: Inexigibilidade nº. 007/2021 –
Chamamento Público nº. 002/2020.
Processo Administrativo: nº 261/2020.
Valor: R$ 195.998,40 (cento e noventa e cinco Termo de Credenciamento: nº 270/2021.
mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta Partes: Município de Arapongas e JASMINE
centavos).
CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/MF nº.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 33.434.800/0001-70.
21/05/2021.
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, área da saúde, para atuarem em plantões médicos
a que se refere este EXTRATO, com base nos presenciais por hora nas áreas de: psiquiatria,
termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
ginecologia, infectologia, hematologia e outras
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de especialidades que assim forem necessárias, em
03/05/2021.
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Data e Assinaturas.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 030/2020 –
Chamamento Público nº. 010/2020.
Valor: R$1.725.000,00 (um milhão, setecentos e
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E vinte e cinco mil reais).
TERMO CONTRATUAL
Prazo de Vigência: Até 30/09/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO a que se refere este EXTRATO, com base nos
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da
Processo Administrativo: nº 240/2020.
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24
Termo de Credenciamento: nº 271/2021; da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do
292/2021; 291/2021; 283/2021.
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Partes: Município de Arapongas e AMORA Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de
CAROLINA DELGADO WOLFF – SERVICOS 23/11/2020.
MEDICOS, CNPJ/MF nº. 35.703.105/0001-91; Data e Assinaturas.
L & Q MEDICINA HIPERBARICA LTDA, CNPJ/MF
nº. 31.471.937/0001-79; JFERNANDES SERVICOS
MEDICOS LTDA, CNPJ/MF nº. 41.598.529/000136; YWI ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ/MF nº.
39.822.178/0001-53.

ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 2

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: n.º 089/2021.
Inexigibilidade: n.º 010/2021.
Contrato: n.º 290/2021.
Partes: Município de Arapongas e VIACAO
GARCIA LTDA., CNPJ n.º 78.586.674/0001-07,
neste ato representada por Estefano Boiko
Junior, CPF sob o n. 869.157.119-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de vale-transporte intermunicipais
para distribuição aos servidores municipais.
Valor: R$ 152.064,00 (cento e cinquenta e dois
mil e sessenta e quatro reais).
Prazo de Vigência: até 30/06/2022, com início
em 26/05/2021.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório,
a que se refere este EXTRATO, com base no
Artigo n. º 25, caput e inciso I da Lei Federal n. º
8.666/93. Autorizado pelo Prefeito Municipal na
data de 21/05/2021.
Data e Assinaturas.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: n° 025/2021.
Contrato: nº.255/2021 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 013/2021.
Partes: Município de Arapongas e H R CARLONE,
CNPJ nº 30.126.408/0001-75, representada por
Hugo Rafael Carlone, CPF n° 030.419.549-90.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua ticotico do campo, 404, Vale das Perobas, para
instalações e atividades do programa de saúde
da família do JD. Petrópolis.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento
no Processo Administrativo n°. 14055 de
28/05/2021, acordam as partes, em substituir a
marca do produto registrado no item 10 – FITA
ADESIVA, da Marca “Kapazi” para “Alltape”,
mantendo-se as mesmas especificações e preço
registrados. Data e assinaturas.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: n° 112/2020.
Contrato: nº.371/2020 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 035/2020.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
FRANJOVI LTDA, CNPJ nº 01.938.953/0001-68,
representada por Sebastião Rodrigues Pinto, CPF
n° 058.064.539-87.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua ticotico do campo, 404, Vale das Perobas, para
instalações e atividades do programa de saúde
da família do JD. Petrópolis.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no
Processo Administrativo nº. 12420, datado de
13/05/2021, acordam as partes, nos termos
da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de
vigência do contrato de locação do imóvel
localizado à Rua Tico Tico do Campo, 404, Vale
das Perobas, que abriga Unidade Básica de
Saúde, por 12 (doze) meses, observado o início
em 21/05/2021 e encerramento em 21/05/2022,
sendo que para este período o valor do aluguel
será reajustado conforme acordo com o locador
em 16,01%, passando de R$ 1.150,00 mensais
para R$ 1.334,11, totalizando ao final da vigência
a quantia de R$ 16.009,32 (dezesseis mil, nove
reais e trinta e dois centavos). Data e assinaturas.
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 020/21, de 01 de junho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em
Concurso Público, realizado através do Edital nº. 087/19, de 19/12/19, retificado pelas
Publicações nº 001/19, de 20/11/19, nº 002/20, de 15/01/20 e nº 003/20, de 27/01/20,
homologado através do Edital nº 051/20, e;
- Considerando o contido no Processo nº 29002/20, de 16/12/20;
TORNA PÚBLICO:
Art. 1°- FICAM CONVOCADOS os candidatos, constantes do ANEXO deste,
para comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das
Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação
deste, no horário das 08:30 h às 12:00 h, até a data de 11 de junho de 2021, conforme Decreto nº
330/21, de 27 de maio de 2021, e a partir de 14 de junho de 2021, no horário das 09:00 h às
11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, para serem encaminhados ao exame médico pré-admissional, e
demais formalidades legais previstas no subitem 19.5, do citado Edital nº 087/19.
Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer
dentro deste prazo, previsto no art. 1º deste Edital.
Art. 3º - O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de
Convocação, será considerado como eliminado e substituído, na sequência, pelo(a)
imediatamente classificado(a), conforme subitem 19.2 do referido Edital.
Art. 4º - Considerado apto na avaliação médica, será nomeado, devendo
apresentar os documentos nesta Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da nomeação, conforme art. 16, § único, da Lei nº 4.451/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas).
Art. 5º - Caso o candidato ora convocado recusar-se a assumir o cargo,
poderá solicitar "final de lista", no prazo mencionado no art. 1º, em formulário próprio a ser
obtido na Diretoria de Recursos Humanos, conforme o subitem 19.4.1, do referido Edital.
1
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 01 de junho de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO

2
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

ANEXO
(Edital nº. 020/21, de 01 de junho de 2021)
CARGO: PROFESSOR
INSCRIÇÃO Nº
45548
51404
39557
39659
57544
46703
70745
44959
59364
73872
57370
52611
48058
57778
65412
73325
67268
54422
55640
38067
52420
62905
40190
54216
56798
63654
55725
49233
37805
64831
50403
64267
50634
43673
39170
47356

NOME
CLÉBER DOS SANTOS GONÇALVES
RENATA SGORLON BARBOSA
DAIANE FRANCIELE COIRADAS
ELEN CRISTINA BATISTA DOS SANTOS DARIO
ELOISE ELAINE DE OLIVEIRA PANDOLFO STELA
FABIANE DE SOUZA BOSCARDIN MANSO
LUCAS GABRIEL DA MATA MAXIMO ALENCAR
TIAGO DOS SANTOS MOLINARI
DAIANE APARECIDA ALVES GOMES
BIANCA CRISTINA DOS SANTOS
ESTER DA SILVA FROES
PRISCILA PEDROSO GODOY
LUÍSA BAGGIO
RITA DE CÁSSIA ARDUIM
CLEIDE RIBEIRO GONÇALVES
KELLY RODRIGUES ARAUJO
MARCELO DE ASSUNÇÃO
RAFAELLA CHIAVELLI LOPES
ROSIMEIRY LEANDRO
ELÍSIA MACIEL ANÉSIO
JHENNIFER STEFANY SIRINO
IRENE DE FÁTIMA SUREK DE SOUZA
ALINE APARECIDA LEME LUCENA
CÍNTIA TAVARES DE CARVALHO
THAIZ DI NARDO BOLSOK
LUCIANO FABRIS
ANA CLAUDIA VOLTARELI
CAROLINE BORGUETE CHRISTÓFOLI
EDUARDO LEMES MONTEIRO
RAFAELA APARECIDA RODRIGUES COSTA
NATHÁLIA ASSIS BONOTTO
MARIELE SANTOS DUARTE
REGINA COATTE
GRAICIELY CAETANO DA SILVA RICOLDI
JACKELINE MONDINI VALÉRIO
EDICLEIA ADELAIDE ALVES MOREIRA

CLASSIF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

70986
45638
43510
51664
66458
41232
64380
71174
56353
66807
44225
45479
51058
41021
69089
66466
56410
56209
57166
39505
60339
69049
71105
66409
59389
38419
62838
57458
57432
50572
38968
59403
67974
43645

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
SHEILA CAETANO RIBEIRO BELISÁRIO
LUCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
MARCIA GARCIA DINIZ DOS SANTOS
LEIZA ADRIELY LEANDRO DINIZ
ADRIANA DE FREITAS LANDIM QUEIROZ
TABATY SAMANTHA BALAN
EMANUELY DUARTE
CASSIANA PAWLINA SANTANA BORGES
RAFAELA DA SILVA FIOREZZE
RENATA ISABEL DA SILVA FERREIRA DOS REIS DE OLIVEIRA
ISABELLE NAVARRO MASQUETE
DANILO VERONEZ
MONALICE DA SILVA DE OLIVIERI
ROMEU TRIZOTTI
MARIANA SUELEN DE OLIVEIRA
GISELE LUZIA MACEDO
GISLAINE KRUPNISKI BARRIONUEVO PENA
MIRIAM BEATRIZ MARCOS VARGAS
FERNANDA CASSIA DE SOUZA FERREIRA
JOSIANE NAVARRO ALVES AKAISHI
MARCELO ELIAS DE OLIVEIRA
EDERSON DIAS DE OLIVEIRA
SÂMIA PAULA MASCHETO DIAS CERCONVIS
CÉLIA MARIA DE SANTANA DOS SANTOS
GUILHERME AUGUSTO DE MARCHI RODRIGUES
HENRIQUE KIRYLKO
CAROLINE RODRIGUES DE ARAUJO
DANIELI ALMEIDA RAMOS PAULO
JOSIELE PICNOSCA SACCHELLI
ZENITA THAIS BARILLI
LUANA DELGADO MUNHOZ DE OLIVEIRA
FRANCIELLE LINA VIDOTTO
ELAINE CRISTINA FLEISCHMANN DANTAS
GRAZIELA KERN SARAIVA

CARGO: PROFESSOR
INSCRIÇÃO Nº
NOME
45548
CLÉBER DOS SANTOS GONÇALVES
57778
RITA DE CÁSSIA ARDUIM
62468
FRANCISCO DOS SANTOS LACERDA

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

CLASSIF. (Vagas PcD)
1
2
3
4
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
NOTIFICAÇÃO
O Município de Arapongas/PR, em cumprimento ao Decreto nº. 338/04, 04 de agosto de
2004, que dispõe sobre a regulamentação da administração dos cemitérios de
Arapongas nos termos do artigo 96 e seguintes, que trata da revogação das concessões
de uso em caráter perpétuo, constatou mediante Laudo de Vistoria e Avaliação expedido
pela Comissão Especial de Análise e Verificação, o estado de abandono e/ou ruínas, e
que não responderam ao prazo legal de recadastramento, as seguintes construções
funerárias:
Quadra número: 01
Sepultura número: 359
Quadra número: 01 A
Sepultura número: 212
Quadra número: 03
Sepultura número: 28; 62; 50; 90; 128; 120; 145; 151; 183; 203; 217; 276; 279; 308; 340;
344; 398; 389;
Quadra número: 03 - A
Sepultura número: 31; 17; 16; 43; 42; 72 (Infantil); 79; 112; 91; 369; 366; 364; 361; 360;
275; 190; 137; 115; 116; 169; 217; 220; 263; 259; 285 (Infantil), 275; 251(Infantil); 359;
428 (Infantil); 429 (Infantil); 444; 459; 461; 432; 489; 487; 486; 508; 507; 530; 537; 556;
447;
Assim, visando evitar a proliferação de doenças bem como a contaminação do solo e
preservar a boa estética do Cemitério Municipal de Arapongas, ficam notificados os
concessionários titulares dos jazigos e/ou sepulturas para que no prazo de 10 dias
realizem as obras necessárias para a conservação e/ou reparação das construções sob
pena de revogação e/ou perda imediata do caráter de perpetuidade das concessões.

Albino Amaral

Sérgio Onofre da Silva

Administrador do Cemitério Municipal

Prefeito do Município de Arapongas
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ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 049/2020 – Processo Adm. Nº 095/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 521/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 - CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 07.654.231/0001-68.
Item

Quant.

Unid.

53

30

Unidade

96

6

Unidade

TOTAL GERAL R$

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Kit bola de tênis de mesa, com 6 unidade, na cor branca, aprovada pela ittf
(federação internacional de tênis de mesa) tamanho único, 40mm de Pista e campo
diâmetro, confeccionada com nitro celulose
Punch ball - bola de velocidade tipo pera para treinamento de kick boxing.
Confeccionado em couro. Com dimensões de 10'' x 7'', com pressão de 4
Shinai
lbs. Com peso aproximado de 200 g, com costuras reforçadas para maior
resistência. Equilibrado para rebotes precisos durante o treinamento.

Valor Total
R$

28,70 861,00

42,00 252,00
1.113,00

Ata de Registro de preços n. 522/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 - G A DA COSTA – ESPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 26.290.146/0001-02.
Item

Quant.

Unid.

01

30

Pares

02

30

Pares

03

30

Pares

Descrição

Marca

Caneleira 1kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de
Dunk
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado
Caneleira 2kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de
Dunk
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado
Caneleira 3kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de
Dunk
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado

09

25

Unidade

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

18

10

Unidade

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

19

10

Unidade

58

10

Pares

59

10

Pares

60

10

Pares

61

8

Pares

62

10

Unidade

64

8

Unidade

65

20

Unidade

79

20

Unidade

80

20

Unidade

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

Escada de agilidade. Com 5m de comprimento, com largura da fita de
aproximadamente 5cm, contendo 12 degraus, compacta e leve. Fita de alta
tenacidade, 100% poliéster. Cor preta ou vermelha.
Redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. Modelo
tradicional
Redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. Modelo
europeu
Redes para trave futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura, fio
4mm, nylon. Modelo tradicional
Redes para trave de handebol com cortina, fio 4mm trançado, medidas 2,10 x
3,20 mt
Redes oficiais de voleibol, com 4 faixas em algodão, tamanho 9,5mts, fio
2mm, com porta antena
Redes oficiais de vôlei de praia, medidas 8,50x1,00 metros, com duas faixas
coloridas, contem sapatilhas metálicas nas 4 pontas da rede.
Fita demarcatória para vôlei de praia, medidas 8x16 metros, com largura de 6
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo,

Dunk
Dunk 90,00

15,90 477,00
18,00 540,00
26,90 807,00

59,80

173,90 4.347,50

119,80 1.198,00
598,00
900,00

Dunk

110,00 1.100,00

Dunk

108,00 1.080,00

Dunk

133,00 1.064,00

Dunk

83,00 830,00

Dunk

64,00 512,00

Dunk

46,00 920,00

Estilete oficial de gr. estilete em fibra de vidro, de alta resistência de ginástica rítmica com
girador biarticulado. Tamanho adulto com 55 cm de cumprimento e extremidade
emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, cabeçote do girador com Dunk
pistão biarticulado na cor prata, girador com alfinete próprio para prender fita de ginástica
rítmica, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente;
Estilete oficial de gr. estilete em fibra de vidro, de alta resistência de ginástica rítmica com
girador biarticulado sistema de pistão. Tamanho infantil, com 50 cm de cumprimento e
extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, cabeçote do Dunk
girador com pistão biarticulado na cor prata, girador com alfinete próprio para prender fita
de ginástica rítmica, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente;

26,90 538,00

19,90 398,00
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TOTAL GERAL R$

15.309,50

Ata de Registro de preços n. 523/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -MAGNUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS – EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.358.329/0001-45.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

08

3

Pares

Antenas oficial para rede de vôlei, de fibra, tamanho 1,80mts de altura e 1cm
37,00
Magnum
de largura, nas cores oficiais branco/vermelho

10

6

Pares

57

10

Unidade

67
20
68
20
69
20
70
20
71
20
TOTAL GERAL R$

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Marca

Mini-traves com medidas aproximadas de 1,20m de comprimento e 0,80m de
altura. Garantia do fabricante
Par de redes para trave futebol, fio 4mm, nylon, tamanho 7,50m x 2,50m x
2,00m.
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 4mm
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 5mm
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 6mm
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 8mm
Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 10mm

Valor
Unitário R$

Valor Total R$
111,00

94,90
Magnum

569,40

162,00
Magnum

1.620,00

20,50
Magnum
20,50
Magnum
24,90
Magnum
27,50
Magnum
29,50
Magnum

410,00
410,00
498,00
550,00
590,00
4.758,40

Ata de Registro de preços n. 524/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.459.406/0001-62.
Item

Quant.

Unid.

26

100

Unidade

30

50

Unidade

92

200

Unidade

Descrição

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

Bola de futebol de campo. Peso: 410-450g. diâmetro: 68-70cm. gomos: 12. Laminado: pu.
Construção: ultra fusion. câmara: 6d.sistema de forro: termofixo camada interna: evacel Penalty
processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis
Bola oficial de futsal peso: 410-430g diâmetro: 62,5-63,5cm gomos: 11 laminado: pu pró
construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo camada interna: neotec
processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis bola oficial e com selo cbfs e selo fifa Penalty
quality pro
Tatame com medida de 1x1 m, desenvolvido em eva, com composição extra do produto,
proporcionando encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido).
Película tesaurizada e siliconizada "não queima". Corte perfeito em 90 º. Espessura de 40 Mb
mm, com borda para acabamento, dupla face bicolor azul/vermelho

75,00 7.500,00
175,00 8.750,00

78,00 15.600,00

TOTAL GERAL R$

31.850,00

Ata de Registro de preços n. 525/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -O. E. PEREIRA BRINQUEDOS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
02.459.406/0001-62.
Item
120

Quant.
100

Unid.
Unidade

Descrição

Marca

Cone grande. Cone medindo aproximadamente 45 a 50cm, na cor laranja e
360
branco, com faixa injetada, material composto de PVC.

Valor Unitário
Valor Total R$
R$
7,60

760,00

Ata de Registro de preços n. 526/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -S. SCHNEIDER., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.629.492/000106.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
Valor Total R$
R$

35

25

Unidade

Bola oficial de gr, tamanho adulto (homologado pela fig - federação internacional de
ginastica) material: borracha flexivel: tamanho adulto com sacola, com 20 cm de diâmetro
Tuimader
e 400g, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; acompanha sacola de
transporte feita de tecido, manual de conservação e bico de ar com sistema de válvula.

40

6

Unidade

Bdiâmeatro: 71-74cm gomos: 4 laminado: borracha construção: costurada à
máquina câmara: airbility sistema de forro: multiaxial camada interna: - Penalty
processo extra: - miolo: removível

96,00 576,00

54

20

Unidade

Bola de borracha t8 peso: 110-120g diâmetro: 40-42cm gomos: não há
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: - Nedel
camada interna:- processo extra: - miolo: cápsula sis

11,00 220,00

55

20

Unidade

Bola de borracha t10 peso: 180-200g diâmetro: 48-50cm gomos: não há
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: - Nedel
camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis

12,00 240,00

56

20

Unidade

63

20

Pares

100

6

Unidade

101

6

Unidade

Bola de borracha t14 peso: 250-270g diâmetro: 57-59cm gomos: não há
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis
Rede para aro de basquete fio 4mm em poliéster
Saco de pancada de 90 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos.
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta.
Saco de pancada de 120 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos.
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta.

74,00 1.850,00

Nedel

22,40 448,00

Nedel

11,00 220,00

Kallango

140,00 840,00

Kallango

194,00 1.164,00
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102

6

Unidade

112

10

Unidade

121

150

Unidade

125

12

Kits

127

15

Unidade

133

12

Pares

TOTAL GERAL R$

Saco de pancada de 180 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos.
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta
Braçadeira para capitão, com fechamento em velcro, tamanho único, 87%
poliéster e 13% elastano
Posicioners - pratos para treino com 6,5cm altura x 19,5cm largura. Cores
variadas
Bandeirola de escanteio oficial de futebol de campo reclinável base com
mola, tubo em pvc na medida de 1,50m, conjunto com 4 unidades. Bandeira
em poliéster, nas cores azul e amarelo com a logo da secretaria de esporte do
município de arapongas.
Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo;
calendário; alarme; contagem regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo
botão
Par de raquetes de tênis de mesa. Confeccionada em madeira composta por
laminas e cabo côncavo, com borrachas sanduiche lisa dos 2 lados sendo um
na cor preta e outra na cor vermelha já coladas em ambos os lados, com fita
de proteção lateral. Raquete com o selo da ittf (federação internacional de
tênis de mesa).

ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 11

Kallango

196,00 1.176,00

Poker

9,50 95,00

Nedel

1,34 201,00

Nedel

150,00 1.800,00

Poker

39,00 585,00

Vicoe

43,00 516,00
9.931,00

Ata de Registro de preços n. 527/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 04.611.754/0001-39.
Item

Quant.

Unid.

04

20

Unidade

05

20

Unidade

06

20

Unidade

07

20

Unidade

11

10

Unidade

12

10

Unidade

13

10

Unidade

14

10

Unidade

15

10

Unidade

16

10

Unidade

17

100

Unidade

20

5

Unidade

21

6

Unidade

22

15

Unidade

23

6

Unidade

24

6

Unidade

25

6

Unidade

27

100

Unidade

Descrição
Bastão para ginástica - revestido com 1,2 mm pvc colorido com ponteiras
também em pvc/preto, as ponteiras podem ser substituídas em caso de
desgaste. Peso: 1kg tam.: 1,20 m
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc,
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores
diferentes para identificar o peso.
Halter emborrachado de 2 kg, em ferro fundido, revestida com vinil pvc,
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores
diferentes para identificar o peso.
Step em eva tamanho 82 cm de comprimento, 29 cm de largura e 15 cm de
altura aproximadamente. Cor preto.
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência extra forte, na cor laranja.
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência médio, na cor verde
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência forte, na cor roxa.
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência suave, na cor amarelo.
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência super forte, na cor cinza
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de
resistência extra suave, na cor rosa.
Colchonete confeccionado em espuma selada e densidade 28, revestida com
tecido vinílico azul 500 fios, dimensões 1,00x0,60x4cm. Com selo do inmetro
Kits de badminton com duas raquetes encordoadas, cada raquete deve ter
peso máximo de 98 gramas. Com 6 (seis) petecas. Acompanha raqueteira.
Peteca desenvolvida em nylon com base em cortiça que proporciona mais
controle e estabilidade. Indicado para qualquer nível de atleta, tanto
profissional, intermediário ou iniciantes. Tubo com 6 petecas da amarela.
Bola oficial de basquete masculino peso: 567-650g diâmetro: 74,9-78cm
gomos: 8 laminado: microfibra construção: matrizada câmara: 6d sistema de
forro: termofixo camada interna: - processo extra: aracnun miolo: cápsula sis
aprovada e com selo fiba aproved, nbb
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira,
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 6,5 (seis e meio)
kg. Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos
furos. Acompanha bolsa para transporte
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira,
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7 (sete) kg.
Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos furos.
Acompanha bolsa para transporte
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira,
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7,5 (sete e meio)
kg. Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos
furos. Acompanha bolsa para transporte
Bola oficial de futebol peso: 410-450g diâmetro: 68-70cm gomos: 32

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

BIG

6,50

130,00

FUNDI

6,49

129,80

FUNDI

12,99

259,80

116,99

2.339,80

VOLLO

16,00

160,00

VOLLO

16,00

160,00

VOLLO

15,80

158,00

VOLLO

15,80

158,00

VOLLO

16,00

160,00

VOLLO

15,80

158,00

ORTOBOM

29,99

2.999,00

HYPER

37,49

187,45

VOLLO

12,99

77,94

PENALTY

204,00

3.060,00

MATEL

233,00

1.398,00

MATEL

233,00

1.398,00

MATEL

233,00

1.398,00

PENALTY

117,00

11.700,00

EVAMAX
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28

100

Unidade

29

100

Unidade

31

50

Unidade

32

50

Unidade

33

50

Unidade

34

100

Unidade

36

25

Unidade

37

30

Unidade

38

30

Unidade

39

30

Unidade

41

40

Unidade

42

20

Unidade

43

15

Unidade

44

4

Unidade

45

4

Unidade

46

10

Unidade

47

10

Unidade

48

10

Unidade

49

10

Unidade

50

6

Unidade

51

6

Unidade

52

10

Unidade

laminado: microfibra construção: híbrida duotec câmara: 6d sistema de
forro: triaxial camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis
Bola de futebol de campo peso: 410-450g diâmetro: 68-70cm gomos: 32
laminado: pu construção: costurada à mão câmara: 6d sistema de forro:
triaxial camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis
Bola de futebol peso: 396-453g diâmetro: 68-71cm gomos: 32 laminado:
microfibra construção: costurada à mão miolo: removível e lubrificado
miolo: cápsula sis
Bola oficial de futsal sub 13 peso: 350-380g diâmetro: 55-59cm gomos: 8
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com
selo da cbfs
Bola oficial de futsal sub 11 peso: 300-330g diâmetro: 50-55cm gomos: 8
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com
selo da cbfs
Bola oficial de futsal sub 07 peso: 250-280g diâmetro: 49,5-50,5cm gomos: 8
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com
selo cbfs
Bola de futsal peso: 410g diâmetro: 60-62cm gomos: 32 laminado:
microfibra construção: costurada à mão miolo: removível e lubrificado
Bola oficial de gr, tamanho infantil (homologado pela fig - federação internacional de
ginastica) material: borracha flexivel: tamanho infantil com sacola, com 18 cm de
diâmetro e 300g, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; acompanha
sacola de transporte feita de tecido, manual de conservação e bico de ar com sistema de
válvula
Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 3) gomos: 32 laminados: pu
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo:
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com
baixa perda de arbola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol)
Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 2) gomos: 32 laminados: pu
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo:
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com
baixa perda de ar bola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol)
Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 1) gomos: 32 laminados: pu
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo:
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com
baixa perda de ar bola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol)
Bola oficial de vôlei peso: 260-280g diâmetro: 65-67cm gomos: 18 laminado: microfibra
construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo camada interna: neotec
processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis aprovada e com selo da fivb
Bola profissional de vôlei descrição: a nova bola oficialmente escolhida para a maior
competição mundial de voleibol de quadra. Seu novo design foi projetado para minimizar
a resistência ao ar, a superfície da bola possui uma textura composta por sulcos e mini
sulcos. Isso proporciona maior precisão e estabilidade, além de aumentar a área de contato
com o jogador - uma bola menos escorregadia e com maior sensação de aderência. Super
composição e textura double dimple laminada tamanho 5 circunferência: 65~67cm peso:
260~280g bola oficial fivb

Bola oficial de volei de praia peso: 250-280g diâmetro: 66-68cm gomos: 12
laminado: microfibra construção: termotec câmara: 6d sistema de forro:
termofixo camada interna: neogel processo extra: dupla colagem
Bola de uso fisioterápico e para treinamentos especifico , matrizada,
confeccionada com borracha, peso 4kg, miolo removível
Bola de uso fisioterápico e para treinamentos especifico , matrizada,
confeccionada com borracha, peso 5kg, miolo removível
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 45cm de
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 55cm de
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 65cm de
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 75cm de
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva
Bola oficial de beach soccer peso: 420-440g diâmetro: 68-70cm gomos: 8
laminado: pu pró construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis
Bola oficial de futevôlei pro peso: 450-470g diâmetro: 68,5-69,5cm gomos:
32 laminado: micro power construção: ultra fusion câmara: 6d sistema de
forro: termofixo camada interna: evacel processo extra: dupla colagem miolo:
cápsula sis
Bola profissional de futevôlei .Descrição: a bola oficialmente escolhida para a
maior competição mundial de futevôlei superfície em couro sintético de
qualidade superior tamanho 5 circunferência: 68~70cm peso: 410~450g
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padrão fifa bola oficial de futevôlei com selo fifa quality
Fita demarcatória para beach soccer, medidas 28x37 metros, com largura de 6
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, na BIG
cor laranja light
Cordas de gr, oficiais adulto, tamanho 3,20metros, colorida, maleável, em
TUIMADER
3mm, acompanha sacola de transporte.
Cordas gr oficiais infantil. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho
infantil com 3,00 metros, colorida, maleável, em 3 mm de diâmetro, TUIMADER
acompanha sacola de transporte
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360,00

30,00
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30,00
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28,40
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CEMAR

1,77
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LIVE UP

10,99

329,70

LIVE UP

13,59

407,70

SHIROI

202,90

6.087,00

SHIROI

202,90

4.058,00

SHIROI
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2.820,00

SHIROI
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68,00
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90,00

1.800,00

65,00

390,00

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno na cor: gelo, onde deve ser suficientemente rígido
para manter a forma. Tamanho adulto com diâmetro externo do tubo do arco de 20 cm,
espessura da parede do arco 1,9 mm emenda feita através de junta de cano e 2 rebites, TUIMADER
diâmetro interno do arco com 90 cm, indicada para ginastas acima de 12 anos
aproximadamente; e pesar no mínimo 300 gr.
Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno, na cor: gelo, onde deve ser suficientemente
rígido para manter a forma. Tamanho com diâmetro externo do tubo do arco de 19 cm,
espessura da parede do arco 1,8 mm emenda feita através de junta de cano e 2 rebites, TUIMADER
diâmetro interno do arco com 80 cm, indicada para ginastas até 12 anos, e pesar no
mínimo 300 gr.

Maças oficiais de gr, tamanho adulto com 50 cm de comprimento em
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para
ginastas acima de 12 anos aproximadamente. Peso 150 gramas.
Maças oficiais de gr, tamanho infantil com 40 cm de comprimento em
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para
ginastas de até 12 anos aproximadamente
Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho adulto, com 6 metros de comprimento
e 4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós.
Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de diâmetro para ginástica
em movimento
Corda de pular, em pvc, com 03 m de comprimento, com pegadores
anatômicos, com rolamento interno
Corda de pular, em pvc, com 02 m de comprimento, com pegadores
anatômicos, com rolamento interno

Kimono para judô, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, préencolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento em costura
dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial,
tecido duplo na axila, peito e costas, , costura protegida com viés, travetada no gancho
frente e traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com
elástico e cordão, acompanha faixa
Kimono para judô, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, préencolhido
em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento em costura dupla, linha 80,
e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido duplo na
axila, peito e costas, , costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça
em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão,
acompanha faixa
Kimono para judô, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em
processo industrial, gramatura 270 g/m², com fechamento em costura dupla, linha 80, e
gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e costas, gola com 5 costuras alinhadas,
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça com elástico e cordão,
acompanha faixa
Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, pré
encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em costura dupla,
linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido
duplo na axila, peito e costas, costura protegida com viés, travetada no gancho frente e
traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e
cordão, acompanha faixa
Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, pré
encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em costura dupla,
linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido
duplo na axila, peito e costas, costura protegida com viés, travetada no gancho frente e
traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e
cordão, acompanha faixa.
Kimonos para jiu-jítsu, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido
em processo industrial, gramatura 910 g/ m², com fechamento em costura dupla, linha 80,
e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e costas, gola com 5 costuras alinhadas,
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça com elástico e cordão,
acompanha faixa.
Kimono para karate, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em
processo
industrial,
gramatura
270
g/m²,
costura
de
gola
com
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras alinhadas,
travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa.
Kimono para karate, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em
processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com linha 50, blusa sem costuras
nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras alinhadas, travetada no gancho e traz, calça
com elástico e cordão, acompanha faixa.

Protetor de pé tipo meia. Proteção para combates e treinos. Espuma de
proteção em eva. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. FHERAS
Aprovada pela wtf
Aparador de chute. Produzido em poliuretano, com três alças na parte traseira, uma fixa
para maior qualidade de controle e duas reguláveis em velcro para ajustar no braço. Com
duplas costuras. Com vazamento de ar nas laterais para maior durabilidade. Nas
FHERAS
dimensões: cm (axlxp): 41 cm x 20 cm x 6 cm. Peso: mínimo de 1,00kg e máximo 1,500
kg, e enchimento de espuma multi camadas ( para dispensar melhor o impacto e aumentar
a pressão).
Luva de foco côncava feita em couro, material extremamente resistente com enchimento
de borracha dupla face. Designer curvado para aumentar a capacidade de absorção de FHERAS
socos. Com divisão para os dedos.
Bola teto solo para treinamento de kick boxing. Confeccionado com policloreto de vinil - FHERAS
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pvc. Com fixadores nas pontas para o teto e o solo, garantindo a altura ideal para os
treinamentos. Com peso aproximado de 450 g. Com câmara de látex.
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Caneleira tipo meia para treinamento de kick boxing. Confeccionada em eva
revestida em elastano com proteção para canela e pé. Cor preta
Saco de pancada de 60 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos.
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta
Luva de boxe produzida em material 100% poliuretano resinado, com forro
100% poliéster. Com peso de 957 g (peso do par). Dimensões: (axl) 18cm x
33cm. Com ajuste em velcro
Bandagem elástica para treinamento de artes marciais. Faixa protetora para as
mãos. Confeccionada em algodão spandex com alça para o polegar, com
sistema everfresh com tratamento anti-bacteriano. Dimensões aproximadas
5x10x7cm (axlxp). Peso aproximado de 100g. Tamanho 4,60m. Cor preta ou
vermelha.
Tag de rugby -: 1 cinto em velcro e 2 fitas laterais de 37 x 5 cm. Material
lavável e de fácil manutenção, cores azul, preto, amarelo, verde ou vermelho.
A medida do cinto é de 125 cm com velcro para fechamento nas pontas.
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de
33 a 38. Cor azul
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de
33 a 38. Cor preta
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de
33 a 38. Cor branca.
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39
a 44. Cor azul
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39
a 44. Cor preta
Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro,
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39
a 44. Cor branca.
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho p, adulto, cor laranja e preto. Com números
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20
cm de largura por 13,522 cm de altura
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho m, adulto, cor azul e verde. Com números
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20
cm de largura por 13,522 cm de altura
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho g, adulto, cor vermelho e amarelo. Com
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de
largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no
tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura.
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho p, infantil, cor verde e preto. Com números
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20
cm de largura por 13,522 cm de altura
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho m, infantil, cor amarelo e vermelho. Com
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de
largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no
tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho g, infantil, cor azul e laranja. Com números
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20
cm de largura por 13,522 cm de altura
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Cone médio. Medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto
ZL
de pvc, na cor laranja.
Seta de indicação de posse de bola de basquetebol; dimensões: 20x10cm. Em
CRIAR MIX
acrílico adesivado em vermelho
Apito fabricado 100% em abs de alto impacto, com encaixe para os dedos indicador e
médio, tornando a ação do utilizador mais fácil e rápida. Apito oficial possui um desenho
patenteado de 3 câmaras e sem partes removíveis, também não possui esfera, evitando a
quebra ou congelamento do som, garantindo o funcionamento perfeito do apito. Mantém
um som penetrante e consistente. Indicado para: árbitros, treinadores, professores e outros
profissionais. Potência sonora: 115db
Placa substituição futebol ledum único lado (frente e verso) libateria, leve e sem fio, de
alto
brilho,
cor
da
exposição:
vermelho
e
verde,
tamanho:
555
milímetros x 265 milímetros, tamanho da embalagem 85 centímetros x 42 centímetros x
7cm, altura digital 8", alimentação li-bateria e possa ser carregada, lado (frente e verso),
incluindo um controlador integrado de 4 botões de fácil operação e a cor vermelha para
sair jogador, cor verde para entrar jogador
Bandeira quadriculada para arbitragem de futebol tecido de nylon impermeável empregado
para a confecção da bandeira, 40 cm x 40 cm, laranja e amarelo

GOLD

TECNODIS

HYPER

Prancheta magnética de basquete; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de KIEF
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largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro;
peso: 0,65 kg
Prancheta magnética de futsal; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de
largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro;
peso: 0,65 kg
Prancheta magnética de handebol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de
largura; 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores numerados vermelhos; 1
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro;
peso: 0,65 kg
Prancheta magnética de voleibol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de
largura; 6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores numerados vermelhos; 1
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro;
peso: 0,65 kg
Placar de pontos para tênis de mesa - vôlei - futebol de salão. Marcador
oficial word class competition utilizado em competições internacionais em
tênis de mesa. 0 a 35 pontos / 0 a 5 sets. Pino para trava como cavalete.
Dobrável. Largura: 38,8cm, profundidade: 19cm e altura: 20cm. Câmpus
caxias raquete de tênis de mesa; revestida em borracha; dimensões (a x l x p):
25,5cm x 15cm x 1cm; peso: 160g
Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho infantil, com 5 metros de comprimento
e 4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 28 de maio de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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167.679,89
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Nº 092/2020 – Processo Adm. Nº 191/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 623/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - A C P CORREA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 01.184.342/0001-71.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

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

08

1.500

Caixa

13
14
31

200
300
1.500

Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 10 x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades.
Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 15 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades.
Unidade Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru lavável grande 1,45 x 2,00 aproximadamente

32

1.900

48
49
50
51
52

20
20
30
30
30

55

200

Unidade entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo

95

200

Caixa

109

10.000

Rolos

133

30

Unidade

161

10.500

Pares

192

160

Unidade

Ortofen
Ortofen
Marimar
Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru, lavável. Grande 1,42 x 1,80 Marimar
Unidade aproximadamente.
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote

7,15
8,85
4,05
5,08

1.430,00
2.655,00
6.075,00
9.652,00

20,15
21,45
20,15
24,30
30,80
3,24

403,00
429,00
604,50
729,00
924,00
648,00

7,57
5,20

1.514,00
52.000,00

33,00

990,00

1,22

12.810,00

Abc

50,00

8.000,00

Injex

0,20

91.875,00

Injex

0,36

18.000,00

Injex

0,13

19.500,00

Injex

0,22

11.000,00

Injex

0,34

34.680,00

Medsonda

1,06

1.590,00

Medsonda

1,05

1.575,00

Medsonda

0,43

8.600,00

Medsonda

0,44

8.800,00

Cânula de guedel nº0 pacote com 10 unidades de cor transparente
Cânula de guedel nº1 pacote com 10 unidades de cor transparente.
Cânula de guedel nº2 pacote com 10 unidades de cor transparente.
Cânula de guedel nº3 pacote com 10 unidades de cor transparente
Cânula de guedel nº4 pacote com 10 unidades de cor transparente

Protec
Protec
Protec
Protec
Protec
Cânula endotraqueal c/balão nº 4,5, com cuff, com balonete inflável de fixação, com validade de Solidor
esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega.em material plástico utilizado para
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico

Copos para inalação - copo descartável para inalador com 25 unidades.

Esparadrapo impermeável 10cmx4,5m,é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica
impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e
resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, enrolado em carretel.
Fluxômetro para oxigênio, com 139mm, corpo em latão cromado. Conexões de entrada e saída,
conforme norma da abnt, visor em policarbonato cristal, flutuador esférico em aço inoxidável,
pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, escala de fluxômetro 0-15l/min. apresentar registro na anvisa
ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses.
Luvas esterilizadas 8.5 - luva cirúrgica tamanho 8,5, embalagem com 1 par, cor natural,
superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, esterilizadas por raios gama (cobalto
60). Com validade de no mínimo 5 anos.
Pinças cheron 25 cm, usada para a realização da anti-sepsia do paciente. Produto confeccionado
em aço inoxidável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação,
procedência e rastreabilidade. Com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
Tamanho: 25 cm. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade,
normas da abnt, ce.
Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação para 100 unidades
de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em polipropileno transparente, atóxica, com
escala de graduação bem identificadas, com anel de retenção em sua extremidade distal,
possibilitando perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro; agulha
com aproximadamente 12,7mm de comprimento, 0,33mm de espessura, integralmente
siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar embalada em invólucro apropriado e
de acordo com o processo de esterilização. O vencimento do produto deve ser de no mínimo um
ano após a entrega do mesmo. Registro no ministério da saúde.
Seringas descartáveis 20 ml s/ agulha com bico s/ rosca - seringas descartáveis de 20 ml estéril,
sem agulha, com bico, sem rosca, esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos,
atóxica e apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e
números de inscrição claros e legíveis.
Seringas descartáveis 5 ml s/ agulha bico lock c/ rosca - seringas descartáveis de 5 ml estéril,
sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e
apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e números de
inscrição claros e legíveis.
Seringas descartáveis de 10 ml estéril, sem agulha, com bico, sem rosca, esterilizada a óxido de
etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente,
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis.
Seringas descartáveis de 20 ml estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido de etileno,
válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto
grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis.
Sonda gástrica longa siliconizada nº 18 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº 18,
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo
de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade
de 5 anos. Embaladas individualmente.
Sonda gástrica longa siliconizada nº 20 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº 20,
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo
de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade
de 5 anos. Embaladas individualmente.
Sonda p/ aspiração traqueal n° 06 - sonda p/ aspiração traqueal nº 06, descartáveis compostas de
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas
individualmente.

211

459.375 Unidade

212

50.000

214

150.000 Unidade

215

50.000

217

102.000 Unidade

226

1.500

Unidade

227

1.500

Unidade

228

20.000

Unidade

229

20.000

Unidade conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas

Unidade

Unidade

Sonda p/ aspiração traqueal n° 08 - sonda p/ aspiração traqueal nº 08, descartáveis compostas de
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e
individualmente.

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
6,19
9.285,00

Ns
Ciex
Protec

Maxitex
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230

20.000

Sonda p/ aspiração traqueal n° 10 - sonda p/ aspiração traqueal nº 10, descartáveis compostas de
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e

232

20.000

233

40.000

Unidade siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de

234

15.000

Unidade siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de

235

15.000

Unidade siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de

236

15.000

Unidade

237

15.000

Unidade

238

15.000

Unidade

241

2.100

Unidade

300

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

20

Sonda uretral nº 12, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível,
etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.

Sonda uretral nº 06, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível,

Sonda uretral nº 08, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível,

Unidade

20

Unidade

313

600

Unidade

371

5

Unidade

376

225.000 Seringa

390

500

Unidade

398

2.000

Rolos

414

37.500

75.000

0,46

9.200,00

0,43

8.600,00

Medsonda

0,44

17.600,00

Medsonda

0,44

6.600,00

Medsonda

0,44

6.600,00

Medsonda

0,44

6.600,00

Medsonda

0,35

5.250,00

Medsonda

0,37

5.550,00

Resgate sp
Steritek

0,99
176,00

2.079,00
52.800,00

Comper

28,80

576,00

Comper

28,80

576,00

Abc8,70
Protec

132,50

5.220,00
662,50

Injex

0,22

49.500,00

Injex

0,59

295,00

Farol

8,78

17.560,00

Medsonda

0,79

29.625,00

Injex

0,22

16.500,00

etileno. Embaladas individualmente. Prazo de validade de 5 anos.

275

401

8.600,00

individualmente.
Sonda p/ aspiração traqueal n° 14 - sonda p/ aspiração traqueal nº 14, descartáveis compostas de Medsonda
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e
Unidade conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas
individualmente.
Sonda p/ aspiração traqueal nº 12, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, Medsonda
Unidade flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por
óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.

20.000

274

0,43

Unidade conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas

231

244

Medsonda
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Unidade

Seringa

etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.
Sonda uretral nº 14, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel,
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa. Esterilizado por oxido de
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente.
Sonda uretral nº 16, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel,
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa. Esterilizado por oxido de
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente.
Sonda uretral nº10, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel,
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa. Esterilizado por oxido de
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente.
Talas de papelão pequena de excelente qualidade.

Máscara laríngea nº 02 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca, reforço
em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de cores no
balão piloto, com indicação do peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no
tubo da máscara, estéril. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, tamanho: lactentes de 10kg
até pré-escolares de 20kg.
Máscara laríngea nº 2,5 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca,
reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de
cores no balão piloto, número 2, com indicação do peso do paciente e volume de inflagem do
coxim gravados no tubo da máscara, estéril. Embalado em material que garanta a integridade do
produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Crianças de 20 a
30kg.
Cabo de bisturi confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - n° 03
Ambu em silicone com reservatório neonatal completo; balão em silicone translúcido
autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato) reservatório não
autoclavável neonatal.
Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação para 100 unidades
de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em polipropileno transparente, atóxica, com
escala de graduação bem identificadas, com anel de retenção em sua extremidade distal,
possibilitando perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro; agulha
com aproximadamente 08mm de comprimento, 0,30mm de espessura, integralmente
siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar embalada em invólucro apropriado e
de acordo com o processo de esterilização. O vencimento do produto deve ser de no mínimo um
ano após a entrega do mesmo. Registro no ministério da saúde.
Torneira de 3 vias descartável; confeccionada em policarbonato, corpo translucido manopla
giratória com giro de 360º e indicação de fluxo; encaixe porção proximal luer lock macho
rotativo e na porção distal luer lock fêmea; com tampa protetora; peça única, estéril, embalado
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a
legislação vigente
Algodão hidrofilo100% algodão, não estéril com validade de 05 anos, suave e absorvente. Rolos
com 500 gramas cada.
Cota referente ao item 19.
Equipo macrogotas c/ câmara flexível - equipo macro gotas, controlador de fluxo
(gotejamento) tipo pinça rolete com injetor lateral, lanceta perfurante para conexão ao recipiente
de solução, câmara flexível, com visualização de gotejamento, extensão em pvc comprimento
mínimo 140cm, conexão luer para dispositivo de acesso venenoso, extensão distal em látex,
unindo o tubo de pvc ao conector luer,estéril, atóxico, apirogênico, esterilizado por radiação
gama, embalado individualmente. Com excelente limitador de fluxo (fechamento).
Cota referente ao item 106.
Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação para 100 unidades
de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em polipropileno transparente, atóxica, com
escala de graduação bem identificadas, com anel de retenção em sua extremidade distal,
possibilitando perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro; agulha
com aproximadamente 08mm de comprimento, 0,30mm de espessura, integralmente
siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar embalada em invólucro apropriado e
de acordo com o processo de esterilização. O vencimento do produto deve ser de no mínimo um
ano após a entrega do mesmo. Registro no ministério da saúde.
Cota referente ao item 376.

TOTAL GERAL R$

553.762,00

Ata de Registro de preços n. 624/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.014.370/0001-67.
Item

Qtd

Und

Descrição

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
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65

200

Cânula endotraqueal s/balão nº 2,0, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da
data de entrega. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de
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Solidor

2,59

518,00

Solidor

2,65

530,00

Solidor

2,65

530,00

Solidor

2,65

530,00

Foyomed

0,33

69,30

12,90

129,00

0,99
1,49
23,99

990,00
745,00
11.995,00

Unidade graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

66

200

Unidade

67

200

Unidade

68

200

Unidade

81

210

Unidade

Cirúrgico
Cânula endotraqueal s/balão nº 2,5, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da
data de entrega. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau
Cirúrgico
Cânula endotraqueal s/balão nº 3,0, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da
data de entrega. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau
Cirúrgico
Cânula endotraqueal s/balão nº 3,5, com validade de esterilização superior 24 meses a contar da
data de entrega. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau
Cirúrgico
Clamps Umbilical esterilizados em óxido de etileno com validade superior a 24 meses a partir da
data de entrega
Colar Cervical Bebê - Confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio
mentoniana. Revestido de material tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato). Fecho em velcro de 05 mm
em um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem,
bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior
(nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que
permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal,
ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a Rádiotransparência. Tamanho Bebê.

Resgate

82

10

Unidade

137
138

1.000
500

Pacote
Pacote

142

500

Caixa

177

900

Rolos

20,59

18.531,00

196

30

307,00
194,00

9.210,00
970,00

209

5

0,76

760,00

225

1.000

Unidade Prancha rígida para imobilização de polietileno de cor amarelo e vermelho.
Resgate
Seladora. Especificações mínimas: bivolt, porta rolo embutido, guilhotina 2I
acoplada, espessura de selagem: 10mm, comprimento de selagem: 30mm, controle
Unidade
de potência de selagem, Voltagem 127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, fusível 8A,
acionamento por alavanca, equipamento de bancada. Garantia 1 ano.
Sonda gástrica longa siliconizada nº 16 - Sonda gástrica Levine longa siliconizada Markmed
nº 16, descartáveis compostas de tubo de PVC atóxico, apirogênico, flexível,
Unidade
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado
por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.
Termômetro Digital para Máxima e Mínima - para geladeira - Características: Instrumento de Incoterm

51,40

7.710,00

Unidade Vaselina sólida de 500 gramas.

Enerquimica
Supermedy

12,54
107,90

627,00
1.618,50

Anu

130,00

6.500,00

Abc

58,95

353,70

Abc

68,02

340,10

Abc

38,40

1.536,00
64.192,60

243

150

255

50

263

15

Hastes flexíveis com algodão estéril com 75 unidades.

Nathy
Higietop
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 11 - caixa com 100 MDL
Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo, pacotes com cerca de 150 unidades cada.
Unidades. Com validade superior a 36 meses a contar da data de entrega.

Papel ECG temo sensível - Papel reticulado, 216mm x 30m, para uso de eletrocardiografos.

medição precisa da temperatura externa e interna, assim como suas máximas e mínimas.
Informações Técnicas: Faixa de temperatura interna: -20 °C a +70 °C; Faixa de temperatura
Unidade externa: - 50 °C a +70 °C; Resolução: 0,1 °C; Presição: ±1°C; Dimensões aproximadas: 85 x 60
x 18mm. Visor de Cristal líquido de fácil visualização. Cabo de aproximadamente 2,30m.
Alimentação: 1 pilha de 1,5V-AAA.

Unidade

317

50

Unidade

352

6

Unidade

354

5

Unidade

Inalador nebulizador portátil com suporte e rodízios: bivolt 127/220 (vca); taxa máx. De
nebulização: 0,40ml/min aproximadamente;-sistema: pistão;máscara adulto e infantil; copo
nebulizador, proteção antibacteriana; garantia de 24 meses
Termômetro clinico/timpânico por infravermelho - termômetro auricular com tecnologia
infravermelho. Realiza medição em apenas 4 segundos, com aviso sonoro de conclusão.
Características do produto: com aviso sonoro de conclusão de medição; uso auricular; leva
apenas 4 segundos para fazer a leitura; memoriza a última medição; amplo visor de lcd;
dimensões: 125 x 45 x 35 mm; sensor: infravermelho; faixa de medição: 34°c ~ 43°c; resolução:
0,1°c; exatidão: 35,5 a 42,0°c = ± 0,2°c restante da faixa é ± 0,3; função auto desligamento: após
01 minuto; tipo de pilhas: uma pilha cr2032 3v de lítio. Garantia mínima: 12 meses.
Histerometro de collin em aço inoxidável aisi-304; tamanho: 28 cm; embalagem individual,
constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade garantia mínima: 02 anos
contra defeitos de fabricação certificações: normas da ABNT, CE e reg. Ms: 10304850059
Pinça allis reta 20 cm confeccionado em aço inox; registro no ministério da saúde:
80476380011; garantia: de 05 anos contra defeitos de fabricação; embalagem: individual,
constando os dados de identificação, procedência

375 40
Unidade Tesoura spencer retirada de ponto12 cm
TOTAL GERAL R$

Tecnoprint

Ata de Registro de preços n. 625/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.626.812/0001-21.
Item
194

Quant.
33.000

Unid.

Descrição

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

268
500
Rolos
TOTAL GERAL R$

Bandagem antisséptica (blood stop) rolo com 500 unidades.

Marca
Vital Gold
Ciex

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
0,59

19.470,00

10,84

5.420,00
24.890,00

Ata de Registro de preços n. 626/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02.
Item

395

Quant.

80

Unid.

Pacote

Descrição

Marca

Saco para lixo hospitalar vermelho identificado capacidade 100 litros; saco plástico para lixo
hospitalar, em polietileno, saco na cor vermelha, capacidade minima de 100 (cem) litros, saco
identificado como lixo infectante, a impressão no saco de lixo não deve possuir falhas ou
borrões, o produto deve possuir selo do inmetro conforme a nbr 9191 (nove mil cento e noventa
e um). Produto com garantia minima de 90 (noventa) dias. Embalada em pacote contendo 100
unidades

NECKPLAS
T

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
40,21

3.216,80
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Ata de Registro de preços n. 627/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.470.743/0001-98.
Item
346

Quant.
150

Unid.
Pacote

Descrição

Marca

Lençol descartável em tnt com elástico 2m x 90cm gramatura 30g/m² cor branco
Anadona
c embalagem om 100 unidades

Valor
Unitário R$
150,00

Valor Total
R$
22.500,00

Ata de Registro de preços n. 628/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - CIRURGICA ITAMBÉ – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 26.847.096/0001-11.
Item
17

Qtd
700

Und

Descrição

Marca

Unidade

Almotolia Transp. Plástica bico reto-500 ml.

J.Prolab
Orthocrem
Foyomed

22

5.000

Pacote

Atadura de crepom 20cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável,
prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com
12 unidades.

53

30

Pacote

Cânula de Guedel Nº5 pacote com 10 Unidades de cor transparente.

Pacote

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

90

12.750

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, estéril em óxido de etileno, confeccionada com 11
fios, com 08 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm2, cor
branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem
America
em pacote plástico com 10 unidades, constando na parte externa os dados de identificação
do fabricante e marca, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e
validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega , embalagem com 10 unidades.
Detergente multienzimático, Ph neutro e 04 enzimas (protease, amilase, lipase e carbohidrase) associado a uma combinação de tensoativos não iônicos e álcool isopropílico, Prolink
embalagem com 1 litro. Validade mínima de 02 anos.

94

100.000

Unidade

256

1.000

Litros

314

400

Unidade

Cabo de bisturi confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - nº 04

Pacote

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 13 fios, com 08
dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, bordas
devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacote
plástico com 500 unidades, constando na parte externa os dados de identificação do America
fabricante e marca, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e
validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. Pacote com 500 unidades.
Cota Referente ao item 90.

400

4.250

Weldon

Valor Unitário Valor Total
R$
R$
2,60
1.820,00
7,15

35.750,00

34,25

1.027,50

16,50

210.375,00

0,38

38.000,00

14,57

14.570,00

7,59

3.036,00

16,50

70.125,00

TOTAL GERAL R$

374.703,50

Ata de Registro de preços n. 629/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 24.586.988/0001-80.
Item

Qtd

Und

03

6.000

Caixa

04

5.000

Caixa

06

5.000

Caixa

09

1.500

Caixa

10

5.000

Caixa

11

1.500

Caixa

20

5.000

Pacote

21

5.000

Pacote

23

5.000

Pacote

24

5.000

Pacote

Descrição

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
6,20
37.200,00

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

Sr

Agulha hipodérmica descartável (20 x 0,55) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada
individualmente caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada
individualmente caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartável (30 x 0,80) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada
individualmente caixa com 100 unidades. Com validade mínina de 5 anos.
Agulha hipodérmica descartável (40 x1,2) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada
individualmente caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartável (40 x1,6) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada
individualmente caixa com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos.
Atadura de crepom 08cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável,
prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com
12 unidades.
Atadura de crepom 12cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável,
prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com
12 unidades.
Atadura de crepom 10cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável,
prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com
12 unidades.
Atadura de crepom 15cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável,
prazo de validade de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com
12 unidades.

Sr

6,20

31.000,00

Sr

6,19

30.950,00

Sr

6,20

9.300,00

Sr

6,95

34.750,00

Sr

7,70

11.550,00

Texmed

3,40

17.000,00

Texmed

4,88

24.400,00

Texmed

4,15

20.750,00

Texmed

5,78

28.900,00
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25

5.000

Pacote

28

2.000

Unidade

30

1.500

Unidade

56

200

Unidade

57

200

Unidade

58

400

Unidade

59

500

Unidade

60

800

Unidade

61

800

Unidade

77

6.000

Unidade

83

84

85

240

400

400

Unidade

Unidade

Unidade

86

40

Unidade

91
92
93

400
400
150

Pacote
Pacote
Rolos

112

2.000

Unidade

113

10.000

Unidade

114

20.000

Unidade
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Texmed

2,79

13.950,00

Polar fix

2,83

5.660,00

Marimar

3,90

5.850,00

Vital gold

3,20

640,00

Vital gold

3,23

646,00

Vital gold

3,23

1.292,00

Vital gold

3,23

1.615,00

Vital gold

3,23

2.584,00

Vital gold

3,23

2.584,00

Cateter nasal tipo óculos em embalagem individual estéril com dados de Markmed
identificação e procedência data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.
Colar cervical g - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio Marimar

0,77

4.620,00

9,70

2.328,00

9,70

3.880,00

9,70

3.880,00

10,89

435,60

23,00
43,70
28,55
0,89

9.200,00
17.480,00
4.282,50
1.780,00

Adlin

0,77

7.700,00

Adlin

0,65

13.000,00

Atadura de crepom 6cm x 4,5m. 13 fios/cm2 100% medindo aproximadamente 06 cm de
largura x 4,5 m de comprimento, cor natural com 13 fios, constituído de fios de algodão
cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada e uniformemente enrolada.
Pacotes com 12 unidades.
Atadura gessada 0,20 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico
com textura suave e cremosa proporciona fácil moldagem; enroladas sobre si, com tubete
de plástico que facilita o desenrolar da atadura; secagem rápida, alta resistência, alta
resistência ao destacamento de camadas. Informações sobre procedência e validade
impressas na embalagem, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento de amido e alvejante
óptico; disponível nas cores - branca; tamanho 0,20 cm x 4 mts.
Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru lavável grande 0,75 x 0,75
aproximadamente
Cânula endotraqueal c/balão nº 5,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 5,5, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 6,5, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 7,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega.em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 7,5, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 8,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros;
embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico

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

Compressas cirúrgicas 23/25cm com 50 unidades.
Compressas cirúrgicas 45/50 cm com 50 unidades.
Gaze tipo queijo - 9 fios c/ 8 dobras 91x91.

Larismed
Texmed
Original textil
Espéculo vaginal tamanho grande modelo collins, estéril, não lubrificado, termicamente Adlin
confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita uma excelente transparência e
transmissão luminosa, com parafuso regulador (borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de
contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas
aproximadas: eixo longitudinal da valva: 110mm, largura perpendicular proximal de
29mm e distal de 32mm, comprimento total: 170mm.
Espéculo vaginal tamanho médio modelo collins, estéril, não lubrificado, termicamente
confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita uma excelente transparência e
transmissão luminosa, com parafuso regulador (borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de
contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas
aproximadas: eixo longitudinal da valva: 95mm, largura perpendicular proximal de 25mm
e distal de 28mm, comprimento total: 156mm.
Espéculo vaginal tamanho pequeno modelo collins, estéril, não lubrificado, termicamente
confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permita uma excelente transparência e
transmissão luminosa, com parafuso regulador (borboleta) acoplado. Valvas anatômicas de
contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Medidas
aproximadas: eixo longitudinal da valva: 80mm, largura perpendicular proximal e distal:
22mm, comprimento total: 143mm.
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Unidade

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

Marimar

80,50

5.635,00

Technofio

26,50

13.250,00

120

500

Caixa

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

121

500

Caixa

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

Technofio

26,45

13.225,00

Technofio

26,45

13.225,00

122

500

Caixa

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

124

500

Caixa

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

Technofio

26,45

13.225,00

Technofio

26,45

13.225,00

Technofio

26,40

13.200,00

2,00
1,50

4.000,00
10.500,00

2,99

17.940,00

15,35
1,11

1.535,00
6.660,00

125

500

Caixa

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

126

500

Caixa

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

127

2.000

Unidade

128

7.000

Unidade

129

6.000

Unidade

136

100

Unidade

Fita adesiva (fita crepe) na cor branca com 50m de comprimento. Uso hospitalar
Eurocel
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 2,5cm x 10m confeccionada com substrato de Misner
nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de
poliacrilato hipoalergênico impermeabilizante. Enrolado em carreteis plásticos, com abas.
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 5,0cmx10m confeccionada com substrato de Misner
nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de
poliacrilato hipoalergênico impermeabilizante. Enrolado em carreteis plásticos, com abas.

156

6.000

Pares

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

157

8.000

Pares

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

Sanro

1,11

8.880,00

158

9.000

Pares

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

Sanro

1,11

9.990,00

159

17.000

Pares

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

Sanro

1,11

18.870,00

160

11.000

Pares

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

Sanro

1,11

12.210,00

169

400

Pacote

Technofio

26,40

10.560,00

170

200

Pacote

Nylon 2-0 - fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 2 cm
caixa com 24 unidades, validade para 5 anos.
Nylon 6-0 - fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 6-0 com agulha 2 cm
caixa com 24 unidades, validade para 5 anos.
P.v.p.i. degermante, solução de polivinilpirrolidona com 1% de iodo ativo,
solução aquosa de uso tópico - frasco escuro com 1 litro, caixa com 12
unidades.
P.v.p.i. tópico, solução de polivinilpirrolidona com 1% de iodo ativo, solução
aquosa de uso tópico - frasco escuro com 1 litro, caixa com 12 unidades.
Palete de plástico em polipropileno, medidas aproximadas: 1,20 x 1,00 x 0,15
(comp./larg./alt.), 9 pés, de alta resistência de peso, cor: cinza.
Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m

172

210

Caixa

173

300

Caixa

174

40

Unidade

176
201

6.000
110

Rolos
Pacote

203

7

Pacote

213

110.000

Unidade

216

122.000

Unidade

218

1.500

Unidade

219

1.000

Unidade

220

1.500

Unidade

221

1.500

Unidade

239
240
242
246
249
252
253
254

3.400
3.200
400
300
100
500
10
200

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Unidade
Caixa
Litros

Gel para ultrassom, embalagem com 5 litros.

Multigel
Sanro

Technofio

26,40

5.280,00

Farmax

189,00

39.690,00

Farmax

162,00

48.600,00

Lar plásticos

104,00

4.160,00

5,84
25,50
7,30

35.040,00
2.805,00
51,10

Sr

0,09

9.900,00

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

0,22

26.840,00

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama,
tamanho nº 16, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente
com validade para 5 anos.
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama,
tamanho nº 22, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente
com validade para 5 anos.
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama,
tamanho nº 14, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente
com validade para 5 anos.
Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama,
tamanho nº 18, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente
com validade para 5 anos.
Talas de papelão grande de excelente qualidade.
Talas de papelão média de excelente qualidade.
Termômetro clínico digital.
Umidificador para cateter de oxigênio.
Clorexidina alcoólica 0,5%. Com 12 unidades.
Água oxigenada frasco 1000ml. Validade mínima de 02 anos
Formol 1.000ml caixa c/12 unidades
Vaselina liquida 1000ml. Validade mínima de 02 anos

Solidor

2,97

4.455,00

Solidor

2,87

2.870,00

Solidor

2,87

4.305,00

Solidor

2,87

4.305,00

1,23
1,03
8,39
14,96
83,97
3,24
84,68
16,50

4.182,00
3.296,00
3.356,00
4.488,00
8.397,00
1.620,00
846,80
3.300,00

Descarbox
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 100 litros com 100 unidades.
Rava
Saco plástico para resíduo infectante (branco). Tamanho: 15l. Confeccionado utilizando Rava
como matéria prima polietileno linear virgem, fator que garante maior resistência ao
produto. Fabricado com resina virgem. Sistema de fechamento eficaz. Fabricado de acordo
com a legislação vigente. Solda lateral que proporciona maior resistência. Deve constar
em cada saco a inscrição e o símbolo de material infectante. Pacote com 100 unidades.
Seringas descartáveis 3 ml s/ agulha bico lock c/ rosca - seringas descartáveis de 3 ml
estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido de etileno, válida por no mínimo 05
anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão,
traços e números de inscrição claros e legíveis.

Marimar
Marimar
Bioland
Protec
Farmax
Farmax
Facilimpe
Facilimpe

TERÇA-FEIRA 08/06/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

279

100

Unidade

280
292
293
294
303
304
305

300
10.000
16.100
19.200
300
20.000
20.000

Unidade
Frasco
Frasco
Frasco
Pacote
Frasco
Frasco

309

50

Caixa

311

80

Caixa

312

50

Caixa

349

40

Unidade

361

100

Unidade

367

50

Unidade

412

16.875

Frasco

413

6.400

Frasco

TOTAL GERAL R$

ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 22

Sonda nasoenteral calibre 12 ; confeccionada em poliuretano e silicone ; com fio guia,
com ogiva distal de tungstenio; flexível; maleável e durável ; estéril; informação de data
de validade e registro na anvisa.

Solumed

8,40

840,00

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

J.p
J.p

4,08
3,00

1.224,00
30.000,00

J.p
J.p
Latex br
J.p
J.p
Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 3-0, com agulha de 30mm, caixa com 24 Technofio

2,57
2,90
1,25
2,30
2,75
26,49

41.377,00
55.680,00
375,00
46.000,00
55.000,00
1.324,50

Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 5-0, com agulha de 20mm, caixa com 24
envelopes. Validade 5 anos.

Technofio

26,49

2.119,20

Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 2-0, com agulha de 30mm, caixa com 24
envelopes. Validade 5 anos.

Technofio

26,49

1.324,50

Suporte para coletor perfuro cortante 07 litros. Tratamento anti ferrugem com parafuso e Descarbox
buchas
Luva plástica estéril, ambidestra, tamanho único, confeccionada em polietileno de alta Luplast
densidade, transparente, atóxico, dobrada de forma a assegurar a esterilização e a
utilização asséptica do produto, embalada individualmente devendo manter a esterilidade e
integridade do produto. A embalagem deverá estar de acordo com a rdc 185, de
22/10/2001 da anvisa e ter registro do ministério da saúde, pacote c/100 unid.

18,90

756,00

6,70

670,00

130,00

6.500,00

2,55

43.031,25

Soro fisiológico 9 % frasco de 1000 ml sistema fechado
Soro glicofisiológico frasco de 250 ml sistema fechado
Soro glicofisiológico frasco de 500 ml sistema fechado
Tubo de látex garrote 200 embalagem contendo 1 metro
Soro glicosado 5 % frasco de 250 ml sistema fechado
Soro glicosado 5 % frasco de 500 ml sistema fechado
envelopes. Validade 5 anos.

Ambu em silicone com reservatório adulto completo; balão em silicone Safti
translúcido autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional
(bico de pato) reservatório não autoclavável adulto
Soro fisiológico frasco de 500 ml sistema fechado
J.p
Cota referente ao item 291.
Soro glicofisiológico frasco de 500 ml sistema fechado
J.p
Cota referente ao item 294.

2,90

18.560,00
1.057.905,45

Ata de Registro de preços n. 631/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - HOPE COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 16.809.398/0001-41.
Item

Qtd

Und

Descrição

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

34

350

UNIDADE Bateria para desfibrilador zoll EAD, 3v

10.150

UNIDADE Pilha alcalina AA

ELGIN 29,50
ELGIN 1,75

10.325,00

185
186

10.200

UNIDADE Pilha alcalina AAA

ELGIN 1,55

15.810,00

TOTAL GERAL R$

17.762,50
43.897,50

Ata de Registro de preços n. 632/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - JARDIM MÉDICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 08.588.015/0001-24.
Item

Qtd

Und

01

10.000

Frasco

12
15

250
100

Pacote
Pacote

18

250

Unidade

26

3.000

Unidade

27

3.000

Unidade

36

20

Unidade

37

30

Unidade

38

10

Unidade

39

10

Unidade

40

38

Unidade

41
43
44

20
1.500
2.000

Rolos
Unidade
Unidade

Descrição

Marca

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

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
2,02
20.200,00

Algodão hidrófilo ortopédico 06 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades.
Ortofen
Algodão hidrófilo ortopédico 20 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades.
Ortofen
Aparelho de barbear em inox com haste e suporte para a lâmina separados Feather
muito utilizado para cirurgias e tricotomias
Atadura gessada 0,10 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico Ortofen

4,53
14,40
5,19

1.132,50
1.440,00
1.297,50

1,14

3.420,00

Ortofen

1,62

4.860,00

Farmatex

138,90

2.778,00

Daru

170,00

5.100,00

Farmatex

170,00

1.700,00

Bionet

685,60

6.856,00

Bionet

401,00

15.238,00

35,90
1,25
1,48

718,00
1.875,00
2.960,00

com textura suave e cremosa proporciona fácil moldagem; enroladas sobre si, com tubete
de plástico que facilita o desenrolar da atadura; secagem rápida, alta resistência, alta
resistência ao destacamento de camadas. Informações sobre procedência e validade
impressas na embalagem, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento de amido e alvejante
óptico; disponível nas cores - branca; tamanho 0,10 cm x 3 mts.
Atadura gessada 0,15 cm - uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico
com textura suave e cremosa proporciona fácil moldagem; enroladas sobre si, com tubete
de plástico que facilita o desenrolar da atadura; secagem rápida, alta resistência, alta
resistência ao destacamento de camadas. Informações sobre procedência e validade
impressas na embalagem, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento de amido e alvejante
óptico; disponível nas cores - branca; tamanho 0,15 cm x 3 mts.
Bolsa válvula máscara de silicone infantil kit completo com máscara transparente e
reservatório de oxigênio e prolongamento.
Bolsa válvula máscara de silicone transparente adulto kit completo com máscara
transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento.
Bolsa válvula máscara transparente de silicone para recém-nascido com máscara
transparente e reservatório de oxigênio.
Cabo de ecg compatível com teb c10 c30, cabo paciente de 10 vias, caixa intermediaria
com identificação de posicionamento de derivações, rabichos coloridos, com pino
banana. Possuir registro na anvisa.
Cabo ecg 10 vias compatível com eletrocardiógrafo, modelo cardiocare ekg 3000/
cardiotouch, com pino banana.

Cadarço - largura 01 a 02 cm para máscara de oxigênio rolo com 100m
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 03 litros.
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 07 litros.

Soni
Descarbox
Descarbox
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45
46

2.500
3.000

Unidade
Unidade

54

200

Unidade

62

800

Unidade

63

300

Unidade

64

300

Unidade

71

70.000

Unidade

72

40.000

Unidade

73

50.000

Unidade

74

40.000

Unidade

75

70.000

Unidade

76

52.500

Unidade

96

50

Unidade

97

100

107

ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 23

Descarbox
Descarbox
Vital gold

2,90
1,98
3,25

7.250,00
5.940,00
650,00

Vital gold

3,25

2.600,00

Vital gold

3,25

975,00

Vital gold

3,25

975,00

Unidade

Caixa para material perfurocortante, 20 litros
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 13 litros.
Cânula endotraqueal c/balão nº 4,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 8,5, com cuff, com validade de esterilização superior 24
meses a contar da data de entrega. Em material plástico utilizado para entubação
endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cânula endotraqueal c/balão nº 9,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico.
Cânula endotraqueal c/balão nº6,0, com cuff, com balonete inflável de fixação, com
validade de esterilização superior 24 meses a contar da data de entrega. Em material
plástico utilizado para entubação endotraqueal; marcadores de graduação em
centímetros; embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico
Cateter i.v., radiopaco, estéril,
atóxica, apirogênico, descartável, 22gax1.88in
(1,3x48mm - 95ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos
calibres, embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de
validade por no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem
intacta.
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 14gax1.75in (2,1x45mm
- 330ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 16gax1.77in (1,7x45mm
- 205ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 18gax1.88in (1,3x48mm
- 95ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 20gax1.88in (1,3x48mm
- 95ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 24gax0,75in (0,7x19mm
- 25ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Excelente qualidade.
Detector fetal mini sonar. Características: modelo: portátil, alimentação: bateria de 9v
alcalina, consumo máximo: 30ma; liga / desliga: digital controle de volume: digital (2
níveis); gabinete: caixa plástica abs; dimensões aproximadas: 130 x 62 x 35 mm ; cabo
do transdutor: 1 m; peso: 230 g;freqüência: 2,37 mhz +/- 5%, acompanha: bolsa para
transporte e tubo de gel.
Disco para serra elétrica para gesso - disco de serra para gesso,confeccionado em aço
inox, tamanho 2 polegadas.

8.000

Unidade

Equipo macrogotas para nutrição enteral

Descarpack

116

300

Unidade

119

50

Caixa

Fio de sutura de algodão agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 5
anos.
Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 5-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades.
Validade para 5 anos.
Gel condutor de eletricidade para uso no aparelho desfibrilador, embalagem com 1 litro.
Jogo de clip ecg - eletrodo para ecg eletrodo para membros adulto tipo clip colorido jogo
com 04 unidades, conector padrão para todos os cabos paciente de ecg, adulto periférico
reutilizável para membros, conjunto com 4 clips nas cores: vermelho, verde, preto e
amarelo.
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 15 - caixa com
100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar da data de entrega.

Shalon

31,55

1.577,50

Shalon

26,30

13.150,00

5,35
102,00

535,00
6.120,00

24,08

7.224,00

24,05

2.405,00

24,04

3.606,00

123

500

Caixa

135

100

Litros

141

60

Unidade

143

300

Caixa

144

100

Caixa

145

150

Caixa

146

120.000 Unidade

148

16

Conjunto

149

16

Conjunto

150

16

Conjunto

151

16

Conjunto

163

300

Rolos

Solidor
import

-

labor

0,66

46.200,00

Solidor
import

-

labor

0,73

29.200,00

Solidor
import

-

labor

0,65

32.500,00

Solidor
import

-

labor

0,65

26.000,00

Solidor
import

-

labor

0,65

45.500,00

Solidor
import

-

labor

0,75

39.375,00

194,30

9.715,00

71,90

7.190,00

0,82
8,50

6.560,00
2.550,00

Md

Oscilan

Estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem Advantive
rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do
tubo em "y".

Carbogel
Cardioclip

Solidor - labor
import
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 21 - caixa com Solidor - labor
100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar da data de entrega.
import
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 22 - caixa com Solidor - labor
100 unidades. Com validade superior a 36 meses a contar da data de entrega.
import
Lancetas estéril para glicemia - lanceta dispositivo em pvc e mola com agulha estéril de Descarpack
uso descartável sem caneta.
Laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas curvas nº 03 nº 04 e nº 05 laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas curvas nº 03, 04 e 05. De fibra
ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas tipo mclntosh, em
aço inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas.
Laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas retas nº 03 nº 04 e nº 05 laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas retas nº 03, 04 e 05. De fibra ótica
a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas tipo mclntosh, em aço
inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas.
Laringoscópio de fibra ótica a led infantil com lâminas curvas nº 00 nº 01 e nº 02 laringoscópio de fibra ótica a led, infantil com lâminas curvas nº 00, 01 e 02. De fibra
ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas tipo mclntosh, em
aço inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas.
Laringoscópio de fibra ótica a led infantil com lâminas retas nº 00 nº 01 e nº 02 laringoscópio de fibra ótica a led, infantil com lâminas retas nº 00, 01 e 02. De fibra ótica
a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 lâminas curvas tipo mclntosh, em aço
inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas.
Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com elasticidade no
sentido transversal e compressão uniforme, medindo 10cmx25mm, embalado em
material que garanta a integridade do produto

0,15

18.000,00

Md

714,00

11.424,00

Md

695,00

11.120,00

Md

646,00

10.336,00

Md

626,00

10.016,00

8,36

2.508,00

Ortofen
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164

300

Rolos

165

300

Rolos

166

1.000

Unidade

171

100

Unidade

191

160

Unidade

193

160

Unidade

195

20

Unidade

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com elasticidade no
sentido transversal e compressão uniforme, medindo 15cmx25mm, embalado em
material que garanta a integridade do produto.
Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão, cru ou misto, com elasticidade no
sentido transversal e compressão uniforme, medindo 20cmx25mm, embalado em
material que garanta a integridade do produto.
Manta térmica de alumínio - manta térmica de alumínio, confeccionada em poliéster
metalizada de 23 mícrons, medidas aproximadas 2,10x140.
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.
Pinça pozzi, serve para curativo de colo uterino, produto confeccionado em aço
inoxidável, com garras, 24cm.
Tesoura especial para atendimento pré-hospitalar, destinado ao corte de tecido. Com
lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina deve conter apoio para o corte
semicircular e corte micro-serrilhado. Possui oleiais de empunhadura na cor azul, 20 cm.
Confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e
médio; ambidestra.
Prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela e vermelha.
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Ortofen

13,15

3.945,00

Ortofen

18,25

5.475,00

3,89

3.890,00

Bic

99,90

9.990,00

Abc

48,90

7.824,00

Abc

39,60

6.336,00

Resgate sp
Farmatex

340,00
170,00

6.800,00
8.500,00

Resgate sp

197

50

Unidade

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

198

25

Unidade

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

Farmatex

170,00

4.250,00

200
202

110
110

Pacote
Pacote

labor

1.683,00
3.960,00
3.100,00

200

Caixa

Nekplast
Nekplast
Solidor import

15,30
36,00
15,50

204

205

1.500

Caixa

206

1.500

Caixa

207

500

Caixa

Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 60 litros com 100 unidades.
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 150 litros com 100 unidades.
Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 19, embalado individualmente,
apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector proximal luer lock fêmea com
tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada
em inox siliconizada. Protetor de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade
mínima de 5 anos.
Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 21, embalado individualmente,
apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector proximal luer lock fêmea com
tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada
em inox siliconizada. Protetor de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade
mínima de 5 anos.
Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 23, embalado individualmente,
apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector proximal luer lock fêmea com
tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada
em inox siliconizada. Protetor de cânula, caixas com 100 unidades.
Scalp, dispositivo para infusão intravenosa nº 25, embalado individualmente,
apirogênico, esterilizado a óxido de etileno conector proximal luer lock fêmea com
tampa rosqueável. Tubo em pvc distal. Asa em pvc flexível colorido. Cânula trifacetada
em inox siliconizada. Protetor de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade
mínima de 5 anos.

222

1.500

Unidade

247

500

Unidade

250

225

Caixa

251

515

Caixa

283

20

Caixa

284

20

Caixa

Solidor
import

-

labor

15,20

22.800,00

Solidor
import

-

labor

15,39

23.085,00

Solidor
import

-

labor

15,39

7.695,00

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, esterilizado a radiação gama, Solidor tamanho nº 20, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente import
com validade para 5 anos.
Esfigmomanômetro para adulto- manômetro aneróide - montado em armação de material P.a. Med

labor

2,89

4.335,00

55,50

27.750,00

239,90

53.977,50

39,95

20.574,25

76,80

1.536,00

76,80

1.536,00

plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá
ser resistente a desrregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar
giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em
nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54
centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão
arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento
do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; bolsa e pêra
- confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de
látex; deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica,
courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos,
comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do ipem certificando sua aferição individualmente, e
registro no ms/anvisa.
Clorexidina degermante 4% - digluconato de clorexidina a 4 %, indicado para assepsia e
degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial,
preparo pré cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões, frascos
com 1000ml. Com 12 unidades.

Farmax

Álcool hidratado 70 %, frascos com 1.000 ml com 12 litros. Validade Araucaria
mínima de 02 anos.
Fio de sutura catgut cromado 1-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com Shalon
1 fio de 65 a 70 cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em
tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope
externo. Caixa com 24 envelopes
Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com
1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em
tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope
externo. Caixa com 24 envelopes.

Shalon
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Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com Shalon
1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em
tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope
externo. Caixa com 24 envelopes.
Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com Shalon
1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em
tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope
externo. Caixa com 24 envelopes.
Fio de sutura catgut cromado 5-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com Shalon
1 fio de 65 a 70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em
tamanho real e o símbolo da agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope
externo. Caixa com 24 envelopes

285

20

Caixa

286

20

Caixa

287

20

Caixa

289
308

37.875
2.000

Frasco
Galão

310

50

Caixa

319

300

Embalagem aromatizado com fragrância suave, acondicionado em frasco contendo 5 litros, com

368

10

Unidade

394

200

Galão

399

17.500

Unidade

76,80

1.536,00

76,80

1.536,00

76,80

1.536,00

1,70
7,48
26,80

64.387,50
14.960,00
1.340,00

14,90

4.470,00

Farmatex

170,00

1.700,00

Pront use

120,00

24.000,00

Soro fisiológico frasco de 100 ml sistema fechado.
Hipoclorito de sódio 1 % com 5 litros.

Fresenius
Prolink
Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 4-0, com agulha de 25mm, caixa com 24 Shalon
envelopes. Validade 5 anos.
Sabonete líquido para as mãos (uso hospitalar), neutro, hidratante, antiséptico,

406

153.125 Unidade

407

75

Caixa

410

12.625

Frasco

tampa que não permita vazamento.
Ambu em silicone com reservatório pediátrico completo; balão em silicone translúcido
autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato)
reservatório não autoclavável pediátrico.
Ácido peracético 4,5%, peróxido de hidrogênio, ácido acético, estabilizantes e veículo,
concentrado para diluição em água. Embalagem de 5 litros
Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 24gax0,75in (0,7x19mm
- 25ml/min), com código de cores, padrão universal para identificação dos calibres,
embaladas individualmente e esterilizadas a óxido de etileno com prazo de validade por
no mínimo cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.
Excelente qualidade. Cota referente ao item 76.
Seringa descartável para insulina - 1ml com agulha fixa longa, com graduação para 100
unidades de insulina, sendo: seringa descartável, estéril, em polipropileno transparente,
atóxica, com escala de graduação bem identificadas, com anel de retenção em sua
extremidade distal, possibilitando perfeito deslize e impedindo o desprendimento do
êmbolo do cilindro; agulha com aproximadamente 12,7mm de comprimento, 0,33mm de
espessura, integralmente siliconizada, bisel trifacetado e protetor plástico. Deve estar
embalada em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização. O
vencimento do produto deve ser de no mínimo um ano após a entrega do mesmo.
Registro no ministério da saúde. Cota referente ao item 211.
Clorexidina degermante 4% - digluconato de clorexidina a 4 %, indicado para assepsia e
degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial,
preparo pré cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões, frascos
com 1000ml. Com 12 unidades. Cota referente ao item 250.

Belaquimica

Solidor
import

-

labor

0,75

13.125,00

Solidor
import

-

labor

0,23

35.218,75

239,90

17.992,50

1,70

21.462,50

Farmax

Soro fisiológico frasco de 100 ml sistema fechado. Cota referente ao item Fresenius
289.

TOTAL GERAL R$

863.082,50

Ata de Registro de preços n. 633/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

182

100

Rolos

105,00

10.500,00

281

140

Unidade

Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 100m, gramatura 60 ou
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada.
Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 100m, gramatura 60 ou
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada.
Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 100m, gramatura 60 ou
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada.
Papel grau cirúrgico branco, 250mm x 100m, gramatura 60 ou
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada.
Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 100m, gramatura 60 ou
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada.
Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma
adulto - produto não estéril, pacote com 50 unidades.

pré- gel, modelo

DESCARPACK

11,50

1.610,00

DESCARPACK

12,35

741,00

EQUIPLEX
EQUIPLEX
EQUIPLEX

2,00
2,40
2,65

117.900,00
121.500,00
7.950,00

6,92

2.076,00

2,00

39.300,00
375.317,00

178

300

Rolos

179

300

Rolos

180

300

Rolos

181

300

Rolos

80 gm²., possuir

M2LIFE

35,50

10.650,00

80 gm²., possuir

M2LIFE

52,50

15.750,00

80 gm²., possuir

M2LIFE

69,90

20.970,00

80 gm²., possuir

M2LIFE

87,90

26.370,00

80 gm²., possuir

M2LIFE

282

60

Unidade

Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- gel, modelo
infantil - produto não estéril, pacote com 50 unidades.

290
291
295

58.950
50.625
3.000

Frasco
Frasco
Frasco

Soro fisiológico frasco de 250 ml sistema fechado
Soro fisiológico frasco de 500 ml sistema fechado
Soro ringer lactato frasco de 500 ml sistema fechado

318

300

411
19.650
TOTAL GERAL R$

Embalage Sabonete líquido para as mãos (uso hospitalar), neutro, hidratante, antiséptico,
aromatizado com fragrância suave, acondicionado em frasco contendo 1 litro, com RIOQUMICA
m
tampa que não permita vazamento.
Soro fisiológico frasco de 250 ml sistema fechado. Cota referente ao item 290.
Frasco
EQUIPLEX

Ata de Registro de preços n. 634/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03.
Item

Quant.

Unid.

190

160

Unidade

223

300

Unidade

Descrição
Pinça Medina. Destina-se a coleta através de biópsia no colo uterino para exame
laboratorial. Produto confeccionado em aço inoxidável, tamanho: 24cm, 2mm.
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 06, descartáveis compostas de tubo de
pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos.
Embaladas individualmente.

Marca

Valor Unitário
Valor Total R$
R$

Golgran

222,25

35.560,00

Biosani

0,61

183,00
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224

520

Unidade

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

0,70

364,00

266
267

150
100

Unidade
Unidade

Gelo reutilizável medidas 22x15x2 equivalente a 600ml. Cor azul
Gelo reutilizável medidas 27x12x4 equivalente a 1000ml. Cor azul

3,19
3,40

478,50
340,00

315

50

Unidade

Bioland

93,90

4.695,00

320

500

Unidade

Biosani

0,69

345,00

321

500

Unidade

Biosani

0,79

395,00

322

500

Unidade

Biosani

0,91

455,00

323

500

Unidade

Biosani

1,35

675,00

324

1.000

Unidade

Biosani

0,50

500,00

347

40

Unidade

Aparelho digital de pressão - medidor de pressão arterial digital automático de pulso.
Método de medição: digital. Ajuste da insuflação: automático. Medição de
batimentos cardíacos, medição de pressão arterial, tempo de resultado da aferição:
60seg., data e hora, desligamento automático, indicador de nível de bateria, memória
para 99 resultados com hora e data, braçadeira: 19,5cm, display: 5,4cm, certificado
da anvisa, alimentação 2pilhas aaa, aprovado pela sociedade brasileira de cardiologia
para uso profissional, estojo para viagem. Aparelho de pressão. Manual de
instruções. Lista de assistências técnicas. 2 - Pilhas aaa. Dimensão aproximadas
(lxaxp): 8.3 x 6.6 x 7.6 cm. Garantia mínima: 12 meses ofertado pelo fabricante.
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº08 - descartáveis compostas de tubo de
pvc atóxico, apirogênico, flexivel, siliconizado com modelo de furação especifica e
conector com tampa. Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos.
Embaladas individualmente
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 12, descartáveis compostas de tubo de
pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos.
Embaladas individualmente.
Sonda gástrica longa siliconizada nº 14 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº
14, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível,
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado
por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.
Sonda gástrica longa siliconizada nº 22 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº
22, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível,
siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado
por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente.
Sonda p/ aspiração traqueal nº 16, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico,
apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e conector com
tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas
individualmente.
Suporte para coletor perfuro cortante 3 litros tratamento anti ferrugem com parafuso
e buchas

Gelotech
Gelotech

Descarpack

18,92

756,80

Unidade

Suporte para coletor perfuro cortante – 13 litros. Tratamento anti ferrugem com
Descarpack
parafuso e buchas

18,92

756,80

Unidade

Suporte para coletor perfuro cortante 20 litros. Tratamento anti ferrugem com
parafuso e buchas

Descarpack

Pinça prof. Medina 24cm 2mm

Golgran

348
350

40
40

353
8
Unidade
TOTAL GERAL R$

18,92

756,80

222,25

1.778,00
48.038,90

Ata de Registro de preços n. 635/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45.
Item
258

Quant.
700

Unid.
Unidade

Descrição
Equipo para terapia parenteral fotossensível fotoprotetor com câmara de
gotejamento flexível sem entrada de ar, com filtro, pinça rolete, trecho de silicone,
pinça corta fluxo, injetor lateral needle free, luer lock rotativo e tampa oclusora com
filtro de membrana hidrofóbica compatível com o equipamento samtronic 550t2

Marca
SAMTRONIC

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
21,24

14.868,00

Ata de Registro de preços n. 636/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - R.A. MARTINS – DISTRIBUIDORA – EIRELI., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 26.984.213/0001-99.
Item

273

278

Quant.

20

20

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
Valor Total R$
R$

Unidade

Máscara laríngea nº 1,5 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha
radiopaca, reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável,
descartável, código de cores no balão piloto, com indicação do peso do paciente e
Brmed
volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. Embalado em
material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual vigente, tamanho: lactentes de 5 a 10 kg.

40,50

810,00

Unidade

Máscara laríngea nº 05 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha
radiopaca, reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável,
descartável, código de cores no balão piloto, número 2, com indicação do peso do
paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. Brmed
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigente, tamanho: adultos de 70 a 100 kg
(geralmente homens / idosos - ausência de dentes).

40,60

812,00
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344

500

TOTAL GERAL R$

Filtro hme bacteriostático para bactéria e vírus c/ traqueia adulto. Sistema de
aquecimento e umidificação que associa uma barreira bacteriostática bacteriana e viral
devendo ser utilizado entre o tubo endotraqueal ou traqueostomia. Retém partículas
acima de 0.02 m e impede que o condensado acumulado ultrapasse para o circuito do
respirador. Reservatório de material filtrante rígido, transparente e selado, prevenindo
vazamento, em seu interior encontra - se membrana higroscópica com material de
celulose com baixa condutividade térmica (papel hme) e membrana hidrofóbica de
algodão com carga eletrostática; conector 22 f / 15 m nas duas entradas; entrada luer
UNIDAD lock fêmea para capnografia, que permite conexão luer lock e luer slip; suporte para
tampa luer lock; traqueia corrugada flexível transparente de 145 mm, com conectores Youmidity
E
22 f / 15 m proximal e 15 m distal; tampa protetora. Composição: membrana 100%
higroscópica constituída por papel hme - (celulose de baixa densidade), membrana
100% hifrofóbica constituída por algodão eletrostático, acrilonitrila butadieno
estireno, polipropileno, etileno vinil acetato. Dados técnicos: peso aproximado 25gr,
volume corrente 150 a 1500 ml, espaço morto 30 ml, eficiência de umidificação 31
mg h²o/l a vt 600 ml, 30 mg h²o/l a vt 800 ml, 30 mg h²o/l a vt 1000 ml, resistência 1,8
cm h²o a 60 l/min, perda de umidade 6 mg h²a eficiência de filtragem bacteriana
99,9999% eficiência de filtragem viral 99,999%. Produto esterilizado por óxido de
etileno
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9,80

4.900,00

6.522,00

Ata de Registro de preços n. 637/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - RANGEL HOSPITALAR – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 29.907.666/0001-00.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

88

4

Unidade

Colete de imobilização dorsal adulto (ked) com velcro, em nylon em
Resgate Sp
padrão universal.

89

4

Unidade

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

Resgate Sp

98
99

100
100

Unidade
Unidade

Dreno penrose nº01 estéril.
Dreno penrose nº02 estéril.

WALTEX
WALTEX

272

20

Unidade

276

20

Unidade

277

20

Unidade

316

50

Unidade

326

50

Unidade

327

50

Unidade

328

50

Unidade

330

50

Unidade

331

20

Unidade

332

20

Unidade

Máscara laríngea nº 01 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha
radiopaca, reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável,
descartável, código de cores no balão piloto, com indicação do peso do paciente e
volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. Embalado em
material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual vigente, tamanho: rn a lactentes até 5kg.
Máscara laríngea nº 03 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha
radiopaca, reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável,
descartável, código de cores no balão piloto, com indicação do peso do paciente e
volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. Embalado em
material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual vigente, tamanho: crianças / adolescentes de 30 a 50 kg.
Máscara laríngea nº 04 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha
radiopaca, reforço em espiral, resistente a torção ou dobras com coxim inflável,
descartável, código de cores no balão piloto, número 2, com indicação do peso do
paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril.
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigente, tamanho: adultos de 50 a 70 kg
(geralmente mulheres / homens menor porte).
Termômetro clínico infravermelho sem contato - termômetro clínico infravermelho
sem contato com o paciente. Características do produto: realizar medição de
temperatura do corpo humano (através da proximidade da testa do paciente, sem
promover o contato termômetro e testa); sensor sonoro que sinalize a distância
correta entre o termômetro e a testa do paciente promovendo uma medição precisa
e segura da temperatura; visor de lcd com iluminação para facilitar a visualização
do resultado da temperatura corporal; tempo de leitura da temperatura corporal do
paciente: aproximadamente 1 segundo; sensor infravermelho; deve ser de fácil
armazenamento e transporte; alimentação: 02 pilhas tipo aaa 1,5v; indicador de
pilha com carga baixa. Obs: além de fornecer a possibilidade da leitura corporal,
poderá também conter a possibilidade de outros modos de leitura de temperatura,
como é o caso da leitura da temperatura de objetos, ambientes e alimentos.
Dimensões aproximadas do produto: 141 x 42 x 55,5 cm e peso aproximado: 120g.
Dreno de tórax n° 16 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 18 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 20 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 22 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 24 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 26 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de

Valor Unitário
Valor Total R$
R$
110,50

442,00

110,50

442,00

1,04
1,39

104,00
139,00

WELL LEAD

37,70

754,00

WELL LEAD

37,70

754,00

WELL LEAD

37,70

754,00

128,00

6.400,00

CIRURGICA
BRASIL

5,01

250,50

CIRURGICA
BRASIL

5,01

250,50

CIRURGICA
BRASIL

5,01

250,50

CIRURGICA
BRASIL

5,01

250,50

CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

NOAN
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333

20

Unidade

334

20

Unidade

335

20

Unidade

336

20

Unidade

337

40

Frasco

TOTAL GERAL R$

frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 28 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 30 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 32 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Dreno de tórax n° 36 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm,
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001.
Frascos de drenagem de tórax - frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor
rígido em pvc cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo
interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp
para interrupção do fluxo, tubo extensor em pvc, adaptador universal de drenos e
alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau
farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal
ajustável.)
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CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

CIRURGICA
BRASIL

5,01

100,20

CIRURGICA
BRASIL

23,87

954,80

12.347,00

Ata de Registro de preços n. 638/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83.
Item

Quant.

Unid.

05

5.000

Caixa

07

5.000

Caixa

16

500

Unidade

19

6.000

Rolos

35

6.000

Unidade

42

5

Unidade

106

112.500 Unidade

108

1.500

Rolos

134

6.150

Unidade

139

50

Caixa

140

80

Unidade

147

80

Unidade

175

10.000

Rolos

208

30

Unidade

248

100

Unidade

262

300

Unidade

Descrição

Marca

Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,60) de uso único, estéril, atóxica e
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão
universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço
inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartável (25 x 0,80) de uso único, estéril, atóxica e
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão
universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço
inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 unidades.
Almotolia transp. Plástica bico reto - 250ml.
Algodão hidrofilo100% algodão, não estéril com validade de 05 anos, suave e
absorvente. Rolos com 500 gramas cada.
Bolsa para coleta de drenagem urinária por sistema fechado bio bag, esterilizado a
óxido de etileno, pacote kit contendo: bolsa coletora com capacidade de 2000ml,
tubo extensor, pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo, apoio para deambulação, tubo
de drenagem.
Cadeira de banho simples. Possui estrutura de aço e quatro rodas pequenas, apoio de
pé fixo, apoio para braço fixo, freios laterais, capacidade para 80 kg.
Equipo macrogotas c/ câmara flexível - equipo macro gotas, controlador de fluxo
(gotejamento) tipo pinça rolete com injetor lateral, lanceta perfurante para conexão
ao recipiente de solução, câmara flexível, com visualização de gotejamento, extensão
em pvc comprimento mínimo 140cm, conexão luer para dispositivo de acesso
venenoso, extensão distal em látex, unindo o tubo de pvc ao conector luer,estéril,
atóxico, apirogênico, esterilizado por radiação gama, embalado individualmente.
Com excelente limitador de fluxo (fechamento).

Labor import

Frasco plásticos para nutrição enteral, capacidade 300ml frasco diet para dieta
enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente.
Indicador biológico leitura rápida a vapor cx. Com 50 ampolas - indicador biológico
para vapor do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas,
por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de
ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo,
que operem a 132 - 134 graus celsius (centígrados) ou para esterilizadores
gravitacionais que operem à 121 graus celsius.
Jogo aparelho de Otoscópio com jogos de espéculos com lâmpada rosqueável de
fibra ótica, com excelente qualidade compatível com pilha aa
Lanterna pequena hospitalar - lanterna clínica resistente e de longa duração, material
de confecção de alumínio de alta performance com iluminação led de 3v.
Confeccionada em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante para melhor
visualização, led de alta potência com vida útil de no mínimo 10.000 horas.

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
6,24
31.200,00

Labor import

6,10

30.500,00

J.prolab
Nathy

2,20
8,78

1.100,00
52.680,00

Descarpack

2,62

15.720,00

169,00

845,00

Glomed

0,63

70.875,00

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

3,09

4.635,00

Biobase

0,68

4.182,00

2i

149,00

7.450,00

Missouri

315,00

25.200,00

Baiolanda

14,70

1.176,00

4,17
1.150,00

41.700,00
34.500,00

6,30
9,00

630,00
2.700,00

Prolife

Lençol de papel hospitalar 50cm x 50m

Plumax

Válvula para aparelho de pressão.

Premium
Brasil

Seladora grau cirúrgico sela e corta pedal- especificações mínimas: bivolt, porta rolo Cristofoli
embutido, guilhotina acoplada, espessura de selagem: 10mm, comprimento de
selagem: 30mm, controle de potência de selagem, voltagem 127 - 220 vc.a, 50-60hz,
fusível 8a, acionamento por pedal. Garantia de 1 ano.
Bolsa de colostomia material atóxico, isento de substâncias alergênicas, provido de
uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior medindo 80x80 mm
e 100x90 mm, constituída de material antialérgico e protegido por papel parafinado.
Indicado para a coleta de excreta de estomas.
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296

400

Unidade

297

100

Unidade

298

100

Unidade

299

200

Unidade

Braçadeira confeccionada em nylon siliconizado de 1ª qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, constar
marca do fabricante , indicação da circunferência do braço, comprimento total de
54 cm, largura de 14,5 cm e indicação do ponto correto de posicionamento sobre a
artéria.
Manguito adulto para Esfigmomanômetro, ambidestro, antialérgico, livre de látex

200

Unidade

342

10

Unidade

Sensor Oxímetro general meditech g1b adulto compatível com equipamento
meditech

343

5

Unidade

Sensor Oxímetro general meditech g1b infantil compatível com equipamento
meditech

357

50

Caixa

Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho pp, não
estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades.

358

50

Caixa

Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho pequeno,
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades.

359

50

Caixa

Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho médio,
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades.

360

50

Caixa

Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho grande,
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades.

TOTAL GERAL R$
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Premium

11,20

4.480,00

Premium

11,00
5,50

1.100,00
550,00

75,80

15.160,00

57,80

11.560,00

428,00

4.280,00

Pêra confeccionada em borracha especial de comprovada vedação e resistência , Premium
livre de látex.
Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso- manômetro aneróide - montado em Premium
armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desrregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro
resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15
centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos
obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de
látex; bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e
resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do
produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar
assistência técnica no estado do paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos,
comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão
vir acompanhados do laudo técnico do ipem certificando sua aferição
individualmente, bem como também o registro no ministério da saúde.
Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico- manômetro aneróide - montado em Premium
armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desrregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro
resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e
conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça
em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra
- confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de
látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e
no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa
plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05
anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues
deverão vir acompanhados do laudo técnico do ipem certificando sua aferição
individualmente, e registro no ms/anvisa.

300

Arapongas, 30 de mio de 2020.
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General
meditech
General
meditech
Nugard
kevenoll
Nugard
kevenoll
Nugard
kevenoll
Nugard
kevenoll

430,00

2.150,00

-

45,00

2.250,00

-

45,00

2.250,00

-

45,00

2.250,00

-

45,00

2.250,00
373.373,00
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARAPONGAS – PARANÁ

RESOLUÇÃO 010/2021
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado
pela Plenária em reunião realizada na data de 01/06/2021,
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente
de

Orçamento

e

Financiamento

da

Assistência

Social,

MARINA

HERNANDES ALVES, em substituição a Bruna Mieko Sato.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo
ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 01 de junho de 2021.

___________________________
Marcelo Emygdio dos Santos
Presidente
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARAPONGAS – PARANÁ

RESOLUÇÃO 011/2021
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado
pela Plenária em reunião realizada na data de 01/06/2021,
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente
de

Inscrição

e

Acompanhamento

da

Execução

dos

Serviços

Socioassistenciais, MARINA HERNANDES ALVES, em substituição a
Letícia de Lima Marques.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo
ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 01 de junho de 2021.

___________________________
Marcelo Emygdio dos Santos
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARAPONGAS – PARANÁ

RESOLUÇÃO 012/2021
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado
pela Plenária em reunião realizada na data de 01/06/2021,
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Instância de Controle
Social do Programa Bolsa Família, BRUNA APARECIDA LOPES MOTA, em
substituição a Romilda Aparecida Ricci.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo
ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 01 de junho de 2021.

___________________________
Marcelo Emygdio dos Santos
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARAPONGAS – PARANÁ

INSCRIÇÃO 017/2021

A entidade “APRISCO PÁSSAROS DA PAZ DE
ARAPONGAS - APPA”, inscrita no CNPJ sob n° 38.971.912/0001-83, com
sede neste Município, é inscrita neste Conselho sob n° 017, desde
01/06/2021.

A

entidade

executa(rá)

o(s)

seguinte(s)

serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s) socioassistenciais:
- Serviço de acolhimento em república.
A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Arapongas, 01 de junho de 2021.

______________________________
Marcelo Emydio dos Santos
Presidente

Rua Garças, 750 – 2° andar – Centro CEP: 86.701-250 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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EDITAL Nº 021/2021, de 08 de JUNHO de 2021
SEMAS/FIA
PROCESSO 6.098/2021
O Município de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de
Assistência Social, com esteio na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014,
considerando o disposto pela Resolução CMDCA 006/2021, de 01 de março de 2021,
torna público o presente Edital de Chamamento Público visando a seleção de propostas
das Organizações da Sociedade Civil interessadas em celebrar Termo de Fomento, no
âmbito do Município de Arapongas.
PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 1º - A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Planos
de Trabalho para a celebração de parcerias com o Município de Arapongas, por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da formalização de
Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que
envolve a transferência de recursos financeiros às organizações da sociedade civil (OSC),
conforme condições estabelecidas neste Edital.
Parágrafo único: O procedimento de chamamento público e seleção dos
projetos será regido pela Lei nº 13.019/2014 e pela Resolução nº 006/2021 – CMDCA,
além das condições previstas neste Edital, sem prejuízo às demais legislações vigentes.
OBJETO DOS TERMOS DE FOMENTO
Art. 2º - Os Termos de Fomento terão por objeto a transferência de recursos
financeiros para consecução de Planos de Trabalho propostos por Organizações da
Sociedade Civil que atendam a objetivos de promoção, proteção e/ou defesa de direitos
de criança e adolescente no Município, nas seguintes categorias:
MODALIDADE
VALOR TOTAL
PERÍODO DE EXECUÇÃO
(R$)
Convivência familiar e
A partir da assinatura do termo
510.000,00
comunitária
até 12 meses após.
Qualificação /
A partir da assinatura do termo
170.000,00
aprendizagem profissional
até 12 meses após.
TOTAL GERAL
680.000,00
Art. 3º - Em atendimento a Resolução nº 006 de 01/03/2021 do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o valor total de que trata
este Edital, deverá ser partilhado da seguinte forma:
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Entre 50 e
100
Entre 100
e 200

MODALIDADE

Convivência
familiar e
comunitária
Qualificação /
aprendizagem
profissional

PÚBLICO ALVO
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VALOR MÁXIMO POR
PLANO DE
TRABALHO (R$)

Crianças e
adolescentes

127.500,00

Adolescentes

170.000,00

TOTAL GERAL

680.000,00

§1º - Cada Organização da Sociedade Civil poderá apresentar um único plano
de trabalho.
§ 2º - Deverá ser explicitado no Plano de Trabalho apresentado pela OSC o
número de crianças e adolescentes atendidos.
§ 3º - Os recursos serão repassados às OSC’s em parcela única.
§ 4º - Na existência de saldo remanescente, o recurso permanecerá no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 5º - Os Planos de Trabalho a serem apresentados pelas OSC’s interessadas,
devem possuir objetivos voltados à promoção, proteção ou garantia de direitos de criança
e adolescentes.
§ 6º - Os Planos de Trabalho destinados à consecução do objetivo descrito,
deverão enquadrar-se em uma das seguintes áreas de atuação:
I – Convivência familiar e comunitária; ou,
II – Qualificação/aprendizagem profissional.
PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

(OSCs):

Art. 4º - Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil

I - Definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de
2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015).
II - Que declararem, conforme modelo constante no Anexo I, ciência e
concordância com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.
III - As Organizações da Sociedade Civil que possuírem registro válido no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
IV - As Organizações da Sociedade Civil que possuírem objetivos voltados à
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social e à promoção,
proteção ou garantia de direitos de crianças e adolescentes.
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REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
FOMENTO
Art. 5º - Para habilitação e celebração do termo de fomento, a Organização da
Sociedade Civil deverá apresentar os seguintes documentos:
I – Cópia simples do estatuto e suas alterações, ambos registrados em cartório.
Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:
a) objetivos voltados à atividades e finalidades de promoção, proteção e/ou
defesa de direitos de criança e adolescentes;
b) no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a
outra pessoa jurídica de igual natureza, que preencha os requisitos da Lei n. 13.019/2014,
salvo nos casos de organizações religiosas;
c) escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas
brasileiras de contabilidade.
II - Comprovante de que possui cadastro ativo no CNPJ, emitido do site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
III - Ata de posse da Diretoria, devidamente registrada;
IV – Cópia do RG e CPF do Presidente e do Tesoureiro;
V - Registro válido da OSC no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, na data da publicação do Edital;
VI - Alvará de Licença;
VII - Licença Sanitária;
VIII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (certidão unificada
mobiliária e imobiliária);
IX - Certificado de Regularidade do FGTS;
X - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
XI - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta
quanto a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);
XII - Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
XIII - Certidão Liberatória - Controladoria Geral do Município de Arapongas;
XIV - Prova de regularidade quanto à Débitos Trabalhistas;
XV - Declaração de Ciência e Concordância conforme modelo constante do
ANEXO I;
XVI - Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, telefone, email, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF, conforme modelo
ANEXO VI;
XVII - Declaração de não ocorrência de impedimentos, conforme modelo
ANEXO VII;
XVIII - Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;
XIX - Documentos que comprovem experiência, prévia, mínima de 01 (um) ano,
com atividade idêntica ou similar ao objeto da parceria, que capacita a organização para a
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celebração da parceria desde que demonstrado que tenha atuação nas áreas indicadas
neste Edital, podendo ser admitidos:
a)
Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da
administração pública, organismos internacionais, pessoas jurídicas de direito privado ou
outras organizações da sociedade civil;
b) Relatórios qualitantitativos de atividades com comprovação das ações
desenvolvidas;
c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) Declaração de experiência prévia e de capacidade técnica no
desenvolvimento de atividades ou planos de trabalho relacionados ao objeto da parceria
ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário,
Defensoria Pública ou Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas; ou
e) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização;
XX - Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e
condições materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que
apresentará essa declaração até trinta dias após a celebração da parceria, conforme
modelo ANEXO IV;
XXI - Declaração de conformidade com a legislação, conforme modelo ANEXO
V;
XXII - Ofício da Organização da Sociedade Civil, à Secretaria Municipal de
Assistência Social solicitando a celebração da parceria;
XXIII - Plano de trabalho conforme ANEXO II.
Parágrafo único – Quando da efetivação da formalização do termo de parceria
a Municipalidade poderá solicitar documentos complementares diversos do previsto neste
Edital, desde que haja previsão legal para tal solicitação, bem como documentos
atualizados, caso o prazo de validade dos documentos apresentados tenha expirado.

OSC’s.

Art. 6º - Não é permitida a atuação em rede entre a proponente e terceiras

Art. 7º - Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:
I - Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de
2014);
II - Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
III - Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria
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natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros
de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput,
inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014);
IV - Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição,
ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
V - Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a
sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº
13.019, de 2014);
VI - Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);
VIII - Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que
tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art.
39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).
Art. 8º - Em caso de omissão ou não atendimento a algum requisito, haverá
decisão de inabilitação e será convocada a próxima organização, em ordem decrescente
de classificação.
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Art. 9º – As propostas serão julgadas pela Comissão Permanente de Seleção –
SEMAS, designada pelas Portarias 034/2021, de 20/01/2021 e 136/2021 de 12/04/2021 .
Art. 10 - Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos
últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica ou na qualidade de associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado com, ao menos, uma das entidades participantes do
chamamento público.
Parágrafo único: Configurado o impedimento previsto no caput, deverá ser
imediatamente designado membro substituto a fim de viabilizar a realização ou
continuidade do processo de seleção.
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Art. 11 - A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção
não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a
organização da sociedade civil e a administração pública.
DA FASE DE SELEÇÃO

ETAPA
1
2
3

4
5

6

7

Art. 12 - A fase de seleção observará as seguintes etapas:
DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público
Envio dos planos de trabalho pelas OSC’s
Etapa competitiva de avaliação dos planos de
trabalho pela Comissão Permanente de
Seleção – SEMAS
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de recursos contra o resultado
preliminar
Análise
dos
recursos
pela
Comissão
Permanente de Seleção – SEMAS
I - Mantida a decisão recorrida, a Comissão
enviará o recurso à deliberação da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
II - Não havendo interposição de recursos,
poderá a homologação e publicação do
resultado
definitivo
ser adiantada pela
Comissão de Seleção
Homologação e publicação do resultado
definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver)

DATAS
Até 09/06/2021
De 28/06/2021
Até 02/07/2021
Até 06/07/2021

Até 09/07/2021
Até 03(três) dias corridos
após a divulgação do
resultado preliminar
Até 03(três) dias corridos
após o encerramento do
prazo para interposição de
recursos

Até 23/07/2021

Art. 13 - Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos
requisitos para a celebração da parceria e a não ocorrência de impedimento para a
celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva
de julgamento dos Planos de Trabalho proposto, sendo exigível apenas da(s) OSC(s)
selecionada(s) (melhor classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.
Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público
Art. 14 - O presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município de
Arapongas, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Arapongas.
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Etapa 2: Envio das propostas / plano de trabalho pelas OSC’s
Art. 15- As propostas / plano de trabalho (ANEXO II) e Declaração de Ciência
e Concordância (ANEXO I) deverão ser apresentadas pelas OSCs proponentes no prazo
indicado neste Edital, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à
Rua Garças, 750, 2º andar – Centro, em envelope lacrado com a seguinte descrição:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / EDITAL Nº 021/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO
SEMAS/FIA
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC).

Art. 16 - É de exclusiva responsabilidade da OSC proponente a exatidão dos
dados e documentos requeridos nesta etapa.
Art. 17 - Após o prazo limite para apresentação das propostas / plano de
trabalho, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração
pública e/ou Comissão de Seleção.
Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação dos Planos de Trabalho pela
Comissão Permanente de Seleção – SEMAS.
Art. 18 - Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão
Permanente de Seleção - SEMAS analisará as propostas apresentadas pelas OSCs
concorrentes. A análise e o julgamento de cada Plano de Trabalho proposto será
realizado pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer
seu julgamento.
Art. 19 - A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido neste Edital para
conclusão do julgamento dos Planos de Trabalho e divulgação do resultado preliminar do
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada,
por até mais 05 (cinco) dias.
Art. 20 - Os Planos de Trabalho deverão conter informações que atendam aos
critérios de julgamento estabelecidos neste Edital.
Art. 21 - A avaliação individualizada e a pontuação serão realizadas com base
nos critérios de julgamento apresentados na tabela a seguir:
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CRITÉRIO

1
2

3
4

5

6
7

8

9

10

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Justificativa do Plano de Trabalho proposto/ Descrição
da realidade e o anexo com a atividade proposta.
Grau de adequação do Plano de Trabalho proposto à
promoção, proteção e/ou defesa de direitos de criança e
adolescente.
Descrição do Público Alvo do Projeto.
Grau de adequação do Plano de Trabalho proposto ao
valor de referência constante deste Edital, com menção
expressa ao valor global do plano de trabalho.
OBS: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da
Lei nº 13.019, de 2014.
Grau de adequação dos Equipamentos e Recursos
Materiais disponíveis para a Parceria, constante no
Plano de Trabalho proposto.
Grau de adequação da Estrutura Física disponível para a
parceria, constante no Plano de Trabalho proposto.
Grau de adequação dos Recursos Humanos disponíveis
para a parceria, constante no Plano de Trabalho
proposto.
Grau de adequação da proposta às ações a serem
executadas e a forma de execução, como constante no
Plano de Trabalho proposto.
OBS: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da
Lei nº 13.019, de 2014
Relato de experiência da OSC na realização de
atividades ou planos de trabalho de natureza idêntica ou
similar ao objeto da parceria – 0,2 por ano de atuação
(máximo 4,0 pts)
OBS: A atribuição de nota “zero” neste critério implica
eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica
e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”,
da Lei nº 13.019, de 2014).
Grau de adequação dos Indicadores de Avaliação de
Resultado, constante no Plano de Trabalho proposto.
TOTAL DE PONTOS
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PONTUAÇÃO
De 0 a 3 pts
De 0 a 4 pts

De 0 a 3 pts
De 0 a 1 pts

De 0 a 1 pts

De 0 a 1 pts
De 0 a 1 pts

De 0 a 5 pts

De 0 a 4 pts

De 0 a 2 pts
25 Pontos

Art. 22 - A metodologia de pontuação será a seguinte:
I - Grau de atendimento pleno – 100% da pontuação máxima;
II - Grau de atendimento satisfatório - de 51% a 99% da pontuação máxima;
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III - Grau de atendimento aprovado com ressalvas – de 1% a 50% da
pontuação máxima;
IV - Grau de atendimento insatisfatório ou não atendimento – pontuação igual a
zero.
Art. 23 - A ordem de classificação dos Planos de Trabalho proposto será de
acordo com a pontuação máxima global obtida através da soma dos itens, sendo melhor
classificada a proposta com a pontuação máxima global, e assim subsequentemente.
Art. 24 - Ocorrendo empate terá preferência a proposta com maior pontuação
obtida no critério de julgamento “8”, persistindo o empate será melhor classificada a
proposta com maior pontuação obtida nos critérios de julgamento, sucessivamente, “8” e
“2”, permanecendo condição de empate, será decidida por sorteio.
Art. 25 - A falsidade de informações nos Planos de Trabalho proposto,
sobretudo com relação ao critério de julgamento “9”, deverá acarretar na eliminação da
proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa em desfavor da
OSC proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime.
Art. 26 - O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências
relativas ao critério de julgamento “9”, informando as atividades ou planos de trabalho
desenvolvidos, sua duração, financiador (es), local ou abrangência, beneficiários,
resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação
documental de tais experiências dar-se-á na Etapa de celebração, sendo que qualquer
falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no
subitem anterior.
Art. 27 - Serão eliminados aqueles Planos de Trabalho propostos:
I - Que estejam em desacordo com o presente Edital;
II - Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento “2”, “4”, “8” ou “9”;
III - Que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da
realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a
serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores de avaliação dos
resultados que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações
e para o cumprimento das metas;
IV - Que apresentem proposta com valor incompatível com o objeto da
parceria;
V - Cuja nota do item “9” não atingir o mínimo de 01 (um) ano de experiência
prévia na realização do objeto da parceria.
Art. 28 - Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a
mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em
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conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em
relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
Art. 29 - A Comissão Permanente de Seleção - SEMAS divulgará o resultado
preliminar do processo de seleção no Diário Oficial do Município, sítio oficial do Município
de Arapongas.
Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
Art. 30 - Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do
processo de seleção.
I - Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar
deverão apresentar recurso administrativo, no prazo constante deste edital, devendo o
mesmo ser protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à
Rua Garças, 750 - Centro, 2º andar, sob pena de preclusão. Não será recebido recurso
interposto fora do prazo.
II - Os recursos serão apresentados, conforme prazo previsto neste Edital, em
formulário específico constante do ANEXO III deste Edital, devidamente preenchido e
assinado.
III - É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos,
quando houver.
IV - Na fase de recursos, constituída unicamente para o reexame das decisões
proferidas em relação ao resultado preliminar, não poderão ser apresentados novos
documentos ou adendos, cujo caráter seja o de complementaridade de informações não
prestadas ou documentos não apresentados em fase anterior.
Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
Art. 31 - Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará para efeito e
eventual reconsideração.
Art. 32 - Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 3 (três) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das
contrarrazões. Mantida a decisão recorrida, a Comissão enviará o recurso à deliberação
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 33 - A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser
proferida no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, contado do recebimento do recurso.
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
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concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo
recurso contra esta decisão.
Art. 34 - Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do
Município de Arapongas.
Art. 35 - O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).
Art. 36 -A Secretaria Municipal de Assistência Social divulgará o resultado
definitivo final no Diário Oficial do Município de Arapongas, no sítio oficial do Município,
nos prazos estabelecidos neste Edital.

DA FASE DE CELEBRAÇÃO
Art. 37 - A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura
do instrumento de parceria:
ETAPA
DESCRIÇÃO
1

Convocação da(s) OSC(s) selecionada(s) para apresentação do Plano de
Trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
(Apresentação dos documentos solicitados no presente Edital)

2

Parecer dos órgãos técnicos (UCI e PROJU) - Verificação do cumprimento dos
requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos
(vedações) legais. Análise do plano de trabalho.
Obs: Nesta fase a administração pública poderá solicitar adequação do Plano
de Trabalho, mediante justificativa, para formalização da parceria, vedada a
alteração do objeto do mesmo.

3

Ajustes no Plano de Trabalho e documentação, se necessário.

4

Assinatura do Termo de Fomento e publicação do extrato no Diário Oficial do
Município no sítio oficial do Município na internet.
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Etapa 1: Convocação da(s) OSC(s) selecionada(s) para apresentação do
Plano de Trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração
da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Art. 38 - Para a celebração da parceria, a administração pública convocará a
OSC selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da convocação,
apresentar o seu Plano de Trabalho (conforme modelo ANEXO II) e a documentação
exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos legais (Lei nº 13.019/2014).
Art. 39 - A documentação de que trata o artigo anterior, deverá ser protocolada
DIRETAMENTE junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Garças,
750, 2º andar.
Art. 40 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e
a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade
ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento,
rejeição das contas e/ou aplicação de sanções.
Etapa 2: Parecer dos órgãos técnicos (UCI e PROJU) - Verificação do
cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho.
Art. 41 - Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela
administração pública, do atendimento, pelas OSCs selecionadas, dos requisitos para a
celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de
demais exigências descritas neste Edital. Engloba, ainda, a análise do Plano de Trabalho.
Parágrafo único: toda a documentação apresentada nesta etapa passará por
análise da Unidade de Controle Interno (UCI) e da Procuradoria Jurídica do Município
(PROJU).
Art. 42 - A administração Pública Municipal examinará o Plano de Trabalho
apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente melhor
classificada e habilitada que tenha sido convocada.
Art. 43 - Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo
com as informações já apresentadas anteriormente pela OSC, observados os termos e as
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condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a administração pública
poderá solicitar a realização de ajustes no Plano de Trabalho.
Art. 44 - Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese
de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na fase de celebração,
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente melhor
classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos do Plano
de Trabalho proposto por ela apresentado.
Art. 45 - Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014,
caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa
1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na
forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida
a ordem de classificação.
Art. 46 - A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de
Trabalho, a emissão do parecer do órgão técnico da administração pública, as
designações do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de
prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
Art. 47 - No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa
1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da
parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para
celebração, devendo inclusive serem renovadas as certidões, atestados, registros, atas e
demais documentos vencidos nesse período.
Art. 48 - A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários,
estatutários e no quadro de dirigentes, quando houver.

parceria.

Art. 49 - A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da

Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e documentação, se necessário.
Art. 50 - Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados
ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada
a regularizar sua situação, por prazo a ser definido pela Administração Pública, sob pena
de inabilitação.
Art. 51 - Caso seja constatada a necessidade de adequação no Plano de
Trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a
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OSC deverá fazê-lo em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da
solicitação apresentada.
Art. 52 - Não serão celebradas parcerias sem a devida regularização das
situações pendentes.
Etapa 4: Assinatura do Termo de Fomento e publicação do extrato no
Diário Oficial do Município no sítio oficial do Município na internet.
Art. 53 – Sanada a análise documental e efetuadas as eventuais adequações,
será providenciada a assinatura do Termo de Fomento, bem como a publicação do
extrato no Diário Oficial do Município no sítio oficial do Município na Internet, com prazo
de 5 (cinco) dias para eventuais impugnações.
PROGRAMAÇÃO
REALIZAÇÃO DO OBJETO

4.4.50.52.

fins:

ORÇAMENTÁRIA

E

VALOR

PREVISTO

PARA

A

Art. 54 - A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
I – Contribuições: 07.004.0008.0243.0036-6003-6003-3.1.50.41;
II – Material de consumo: 07.004.0008.0243.0036-6003-3.3.50.30;
III – Contribuições: 07.004.0008.0243.0036-6003-.3.3.50.41; e,
IV – Equipamentos e material permanente: 07.004.0008.0243.0036-6003-

Art. 55 - Os recursos deverão ser utilizados estritamente para os seguintes
I – Custeio:
a) Pagamento de pessoal;
b) Serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica);
c) Material de Consumo.
II – Investimento:
a) Mobiliário;
b) Equipamentos;
c) Aquisição de veículo.

Art. 56 - Serão desclassificadas as propostas cuja despesa se destine à
manutenção do Serviço como salário e encargos sociais do quadro de recursos humanos
permanente da OSC. Exceto para pagamento de pessoal contratado especificamente
para a finalidade do Plano apresentado.
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DAS DESPESAS
Art. 57 - O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 680.000,00
(seiscentos e oitenta mil reais).
Art. 58 – Os recursos serão liberados em parcela única e a aplicação dos
mesmos deverá obedecer ao cronograma de desembolso, que guardará consonância
com o observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.
Art. 59 - Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de
parceria e a legislação regente, em especial o disposto na Lei nº 13.019/2014. É
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente
alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as
sanções cabíveis.
Art. 60 - Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação e
cumprimento do objeto da parceria, sendo admitidas, despesas previstas e aprovadas no
plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014).
Art. 61 - É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de
Diretrizes Orçamentárias do Município.
Art. 62 - Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à
parceria (desde que para finalidade do Plano de Trabalho apresentado): remuneração da
equipe encarregada da execução do plano de trabalho, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais e demais encargos sociais
e trabalhistas.
Art. 63 - Os rendimentos auferidos provenientes da aplicação dos saldos não
utilizados poderão ser acrescidos ao valor da parceria, mediante celebração de aditivo.
Art. 64 - Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos e/ou permanecerão na conta do FIA por ocasião da
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº
13.019, de 2014.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 65 - O presente Edital será divulgado no Diário Oficial do Município de
Arapongas, sítio eletrônico oficial do Município.
Art. 66 - A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente
Edital, sem que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou
compensação.
Art. 67 - O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que
caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativa. A seleção de Planos de
Trabalho proposto não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria
com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
Art. 68 - Dúvidas e situações em relação às quais este Edital seja omisso
serão solucionadas pelo administrador público juntamente com o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente ou, se ocorridas na fase de seleção, pela Comissão
Permanente de Seleção – SEMAS.
Art. 69 - Nos casos em que não for possível solução administrativa em
negociação de que participe o órgão de assessoramento jurídico da administração
pública, fica eleito o Foro de Arapongas, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos
decorrentes da parceria.
Art. 70 - Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que
será decidida pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso à Secretaria
Municipal de Assistência Social, conforme prazo estabelecido no presente Edital.
Art. 71 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados
serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado.
Art. 72 - Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos
pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração
afetar a formulação dos Planos de Trabalho proposto ou o princípio da isonomia.
Art. 73 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do
Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a
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aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso,
caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato
poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação de
sanções.
Art. 74 - A administração pública não cobrará das OSC proponentes taxa para
participar deste Chamamento Público.
Art. 75 - Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de
inteira responsabilidade das proponentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou
indenização por parte da administração pública.
Art. 76 – Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos por
instrumento formalizado com recursos deste Edital serão incorporados ao patrimônio da
organização da Sociedade Civil após a emissão do Termo de Objetivos Atingidos, Termo
de Instalação e Funcionamento e a Aprovação Final do Termo de Parceria, desde que a
organização parceira assegure a continuidade das ações do projeto, sem ônus para o
Município de Arapongas, conforme Plano de Trabalho aprovado, em conformidade com a
Lei Federal 13.019/2014.
Art. 77 - Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
b) Anexo II – Plano de Trabalho proposto;
c) Anexo III– Formulário de Recurso;
d) Anexo IV – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
e) Anexo V – Declaração de conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014;
f) Anexo VI – Relação dos Dirigentes da Organização da Sociedade Civil;
g) Anexo VII– Declaração de não ocorrência de impedimentos;
h) Anexo VIII – Minuta do Termo de Fomento.
Art. 78 - Publique-se.
Arapongas, 08 de junho de 2021.

_______________________________
Jacson Mário Rosário de Moura
Presidente da Comissão Permanente de Seleção
SEMAS
Portarias 034 e 136/2021
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC] está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital
de Chamamento Público nº xxx/202x – SEMAS /FIA e em seus
anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

Arapongas - Pr,

de _

de 202_.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO II
(LOGO DA INSTITUIÇÃO)
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PARA
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO
EDITAL SEMAS / FIA XXX/202_
1. IDENTIFICAÇÃO
E
QUALIFICAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Órgão/Entidade:
Endereço:
CNPJ/MF:
Cidade:
CEP:

UF:

Conta Corrente:

Banco:

Agência:

E-mail:
Nome do Dirigente (Responsável):
CPF:
CI/Órgão Expedidor:
Endereço:
CEP:
2. JUSTIFICATIVA
Contemplar DESCRIÇÃO DA REALIDADE, OBJETO DA PARCERIA e experiência da
OSC
(detalhar neste campo dados, informações e diagnósticos acerca da
situação atual da região a que se pretende atender, que justifique a
execução deste recurso conforme as ações propostas neste plano de
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trabalho), descrevendo inclusive o que se pretende mudar / atingir /
melhorar após a execução desta ação)
Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades e metas a
serem atingidas no Projeto. Proceder a descrição dos problemas e
necessidades locais identificados e que se constituirá na ação
prioritária proposta pela OSC no Projeto.
Fazer referência se existir do Projeto com o que está estabelecido
no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017
– 2026 e/ou nas deliberações da X Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, os marcos legais
e normativas vigentes para a área de atuação.
Justificar a relevância do desenvolvimento do Projeto para a
garantia de direitos de criança e adolescente seja na promoção,
proteção e/ou defesa de direitos.
Criar item especifico para a descrição da experiência
Indicar a experiência da OSC na execução de objeto da mesma
natureza ou natureza similar, com indicação no caso de parceria
com Administração pública e/ou demais formas de comprovação de
experiência para atendimento ao previsto no Edital).
3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:
Modalidade: (assinalar somente uma)
( ) Convivência Familiar e comunitária
( ) Qualificação/aprendizagem profissional.
3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:
Identificação o nome do Projeto “.......”, assegurando a ...... e visando
a consecução de finalidade de interesse público e a garantida da
promoção, proteção e defesa de direitos de criança e de adolescente
no Município, conforme especificações estabelecidas no plano de
trabalho.
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4. OBJETIVOS: (serão definidos pela OSC)
Objetivo Geral;
A meta final da ação, qual a maior contribuição que este plano
de trabalho trará para as crianças e adolescentes.
Objetivos Específicos;
Cada ação desenvolvida no plano de trabalho precisa de um
objetivo específico que também deve ser quantificável, pois servirá
de base para a construção dos indicadores de avaliação e
monitoramento do cumprimento do objeto. Objetivos relativos aos
itens a serem adquiridos com o recurso
5. VALOR, PERÍODO DA PARCERIA E PÚBLICO ALVO

*

META

VALOR CUSTO GLOBAL (R$)
**

*na coluna da meta: colocar o número de atendidos.
**’Na coluna valor custo global: indicar o valor global do Projeto.
PERÍODO DA
PARCERIA

INÍCIO
FIM
A partir da assinatura do
Até 01
termo
ano após
PÚBLICO ALVO
Identificar o público (crianças, adolescentes sobre o qual devem incidir
ações propostas no Projeto.
6. METODOLOGIA E
FORMA DE EXECUÇÃO
DAS
ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA
PARCERIA.
Detalhar neste campo as atividades que se pretende
disponibilizar ao público a ser atendido, estratégias a serem
adotadas, forma de acesso, período de funcionamento, ações de
mobilização,
identificação,
sensibilização,
orientação
e
monitoramento do público-alvo, atividades correlacionadas aos
eixos de ação do programa, articulação com a rede e
documentos a serem produzidos.
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Demonstração de sintonia da metodologia proposta com o Plano
Decenal Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
2017 – 2026, bem como, os marcos legais e normativas vigentes
para a área de atuação.
7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
Detalhar a forma de monitoramento e procedimentos previstos para
monitoramento das ações e avaliação de resultados.
Documentos que serão produzidos, sistemas informatizados, prestação das contas,
etc).
Os indicadores para monitoramento da execução do Projeto, devem
ser coerentes com a natureza e o volume das ações previstas e que
estejam alinhados com os objetivos estabelecidos no Projeto.
Exemplos ilustrativos: O monitoramento das ações pode incluir, por
exemplo, o número de visitas domiciliares efetuadas pela equipe do
projeto, o número de atividades realizadas, reuniões de orientação
familiar realizadas e o número de familiares participantes dessas
reuniões.
7.1 Indicadores de Avaliação:
(detalhar neste campo os indicadores de avaliação indicados pela
OSC,
ressaltamos
que
estes
devem
ser
mensuráveis
quantitativamente e em consonância com objetivos específicos
elaborados).
Detalhar os indicadores de avaliação estabelecidos para o
Projeto devendo ser mensuráveis quantitativamente e
qualitativamente em consonância com objetivos específicos
elaborados).
8. RECURSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA
(detalhar neste campo os recursos e estrutura a serem utilizados
no desenvolvimento das ações propostas no Projeto.).
EQUIPE TÉCNICA
(detalhar neste campo o nome, cargo, função, formação, carga
horária e salário dos profissionais que serão empregados no
desenvolvimento das ações propostas no Projeto na forma de
tabela).
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10. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
(detalhar neste campo as rubricas / previsão das despesas a serem
utilizadas com os recursos a serem repassados, não poderão ser
aceitas despesas genéricas ou acumuladas como: despesas diversas,
outras despesas, materiais..., encargos sociais, salários, proventos.
Ou seja, as rubricas /despesas devem ser individuais: salários, 1/3 de
férias, 13º Salário, FGTS, INSS, IR, materiais gráficos, locação de
equipamentos de informática, materiais de expediente, etc. Observar
o valor global máximo.

10.1 – PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
TOTAIS

TOTAL GERAL
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10.2 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R$ 1,00)
1º MÊS
META
2º MÊS
3º MÊS
4º MÊS
5º MÊS
META

Repasse
Repasse

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10 MÊS

11º MÊS

6º MÊS
12° MÊS

10.3– DECLARAÇÃO
Declaro para fins de prova junto a prefeitura do Município de Arapongas/Secretaria
Municipal de Assistência Social que: Inexiste qualquer débito de mora ou situação de
inadimplência com o TESOURO PÚBLICO ou qualquer órgão da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas no Orçamento do MUNICÍPIO, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede Deferimento.
...........................................................
Presidente da OSC.
11 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO.
Arapongas, _____ de _______ de 202____.
________________________________
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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ANEXO III
EDITAL Nº XXX/202X - SEMAS/FIA
FORMULÁRIO DE RECURSO
À Comissão Permanente de Seleção – SEMAS:
Eu, _____________________, CPF: ______________, RG __________________,
Presidente da OSC ________________________, CNPJ nº __________________,
venho, respeitosamente, perante essa Comissão de Seleção, interpor o presente
RECURSO contra o resultado preliminar, pelo(s) motivo(s) abaixo justificados:

Arapongas, ____ de _______ de 202__.

_________________________
Assinatura do Requerente
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V,
alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da
organização da sociedade civil – OSC]:






dispõe de instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades/ações previstas no Projeto
apresentado e o cumprimento das metas estabelecidas, em
condições de salubridade e segurança adequadas.
OU
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as
condições materiais para o desenvolvimento das atividades
dos planos de trabalho previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas, em condições de salubridade e
segurança adequadas.
OU
dispõe de instalações e outras condições materiais, em
condições de salubridade e segurança adequadas para o
desenvolvimento das atividades/ações previstas no Projeto
apresentado e o cumprimento das metas estabelecidas, bem
como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da
parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três
redações acima, conforme a sua situação. A presente
observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Arapongas,

de

de 20

.

...........................................................................................

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da
organização da sociedade civil – OSC], nos termos da Lei Federal
13.019/2014, que:
a.
não há no quadro de dirigentes desta OSC, membro de
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública; ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
b.
Não
contratarei
com
recursos
da
parceria,
para
prestação de serviços, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;
c.
Não serão remunerados, a qualquer título, com os
recursos repassados provenientes dessa parceria: (I) membro de
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública; (II) servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da administração pública, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau; e (III) pessoas naturais condenadas pela
prática de crimes contra a administração pública ou contra o
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.
d.
não remunerarei, com os recursos recebidos, pessoal da
Diretoria desta Organização da Sociedade Civil e, não os
contratarei para a execução do objeto da parceria, bem como não
contratarei, nem remunerarei servidor público de qualquer esfera
governamental para execução do objeto da parceria;
e.
os bens e direitos desta Organização da Sociedade Civil,
não constituem patrimônio de indivíduos;
f.
me responsabilizo pelo recebimento, pela correta
aplicação e pela prestação de contas dos recursos recebidos;
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g.
esta Organização da Sociedade Civil não possui dívida
com o Poder Público, bem como não possui inscrição nos bancos
de dados públicos e privados de proteção ao crédito;
h.
nem eu, nem esta Organização da Sociedade Civil e
nem seus Dirigentes somos réus em ação civil pública ou outras
ações alusivas a desvio de recursos públicos ou qualquer ação que
envolva prestação de contas reprovada, denúncia de irregularidade
ou desvio de dinheiro.
Arapongas,

de

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

de 20 .
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ANEXO VI

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente
e
cargo que ocupa
na OSC

Arapongas,

Carteira de identidade,

Endereço
residencial,

órgão expedidor e CPF

telefone e e-mail

de

de 202 .

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer
das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse
sentido, a citada organização da sociedade civil - OSC:
1.
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a
funcionar no território nacional;
2.
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;
3.
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo- se a
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
4.
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos
cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” até
“c”, da Lei nº 13.019, de 2014;
5.
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária
da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e,
por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
6.
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
7.
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Arapongas,

de

de 202 .

...........................................................................................

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO VIII

TERMO DE FOMENTO n.º XXX/202X - MINUTA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS E A (nome da OSC),
OBJETIVANDO O (descrever objeto).
EDITAL SEMAS/FIA XXX/202X
PROCESSO ADMINISTRATIVO XXX/202X.

O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das Garças, n°.750, em Arapongas,
Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal (QUALIFICAÇÃO CIVIL) no
uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente, doravante denominado
CONCEDENTE e, de outro lado, a (OSC), entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob nº. XXXXXXXXXXXXXXX, com sede no Município de Arapongas, Estado do
Paraná, (ENDEREÇO), neste ato representada por seu Presidente, (QUALIFICAÇÃO
CIVIL), doravante denominado PROPONENTE, sujeitando-se as normas pertinentes da
Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal n°.13.019 de 31 de julho de
2.014, Lei de Responsabilidade Fiscal LC n°.101/2000, Lei Complementar Estadual n°.
113/2005, Resolução nº. 28/2011/TCE-PR com as alterações da Resolução nº.
046/2014/TCE-PR e Instrução Normativa nº. 061/2011/TCE-PR, sem prejuízo às demais
legislações vigentes, firmam, entre si, o presente Termo de Fomento, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão por
conta de recursos oriundos do Fundo Municipal Para a Infância e Adolescência (FIA) do
Município de Arapongas/PR, conforme normativas vigentes, observado o disposto no
Edital SEMAS/FIA XXX/202X.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo de Fomento tem por objeto (DESCREVER O OBJETO), nos termos do
Edital SEMAS/FIA XXX/202X.
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CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
São atribuições do Concedente:
I - O CONCEDENTE, compromete-se a repassar os recursos mencionados na cláusula
primeira de acordo com o Plano de Aplicação, observada a disponibilidade financeira e as
normas legais pertinentes, de forma compatível com a Resolução nº. 28/2011/TCE-PR,
com as alterações da Resolução nº. 46/2014/TCE-PR. Conforme demonstrativo contábil e
financeiro da entidade, o repasse poderá ser ajustado para mais ou para menos e os
valores definidos mediante aditivo a este Termo de Fomento;
II – Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o cronograma de
desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela
proponente, na forma do artigo 42, inciso XIV da Lei nº.13.019/14, observado o disposto
neste Termo de Fomento, sem prejuízo às demais legislações vigentes;
III – Avaliar, acompanhar e fiscalizar o direcionamento da verba do presente Termo e o
cumprimento do objeto da parceria;
IV – Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil na forma do artigo 59 da Lei nº.13.019/14;
V – Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os
resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos
objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades
definidas;
VI – Designar o Gestor da parceria para promover o controle e a fiscalização dos
repasses;
VII – Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
VIII – A execução do presente Termo será acompanhada por um representante da
CONCEDENTE devidamente registrado no SIT-TCE, que anotará toda a ocorrência
relacionada à execução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização de
eventuais falhas observadas; e
IX – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
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essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a
fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
a) – Aplicar as penalidades previstas no artigo 73 da Lei nº.13.019/14, e proceder as
sanções administrativas às exigências da restituição dos recursos transferidos;
b) – Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
c) – Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
X – Providenciar a publicação deste instrumento no prazo e na forma do artigo 38 da Lei
nº.13.019/14.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA OSC
São atribuições da Proponente:
I – A PROPONENTE somente poderá utilizar os recursos financeiros objeto do presente
Termo, rigorosamente de acordo com as finalidades estabelecidas;
II – A PROPONENTE deverá prestar contas bimestralmente da aplicação da verba objeto
do presente Termo;
III – A PROPONENTE fica proibida executar, com os recursos a serem repassados, toda
e qualquer despesa estranha ao objeto do presente Termo de Fomento, retroativamente
ou não;
IV – A PROPONENTE se responsabiliza pelo pagamento de todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição
e ao adimplemento do presente Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em
dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração
pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou
restrição à sua execução, conforme previsão do artigo 42 inciso XX, da Lei nº.13019/14;
V – A PROPONENTE se compromete a concordar com as determinações da
CONCEDENTE quanto ao limite repassado, duração do termo e a utilizar os recursos
financeiros, objeto do presente instrumento, rigorosamente de acordo com as finalidades
estabelecidas, cumprindo com todas as obrigações determinadas pela Resolução nº.
28/2011/TCE-PR, com as alterações da Resolução nº. 046/2014/TCE-PR e pela Instrução
Normativa nº. 061/2011/TCE-PR;
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VI – A PROPONENTE se compromete a fornecer ao Controle Interno Municipal, com
cópia para Secretaria Municipal de Assistência Social, sempre que solicitado, relatório
financeiro contábil, com demonstrativo de Receitas e Despesas do resultado. O não
atendimento desta cláusula poderá resultar, devido a questões legais, em suspensão dos
repasses até que este compromisso seja cumprido;
VII – Dispor de instalação física e equipe técnica adequada ao atendimento do serviço em
questão, conforme disposto no Art. 2º-A da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014,
sem prejuízo às demais legislações vigentes;
VIII – Racionalizar o procedimento de controle de assiduidade e pontualidade dos
profissionais vinculados a execução do objeto, armazenando os dados de forma
sistematizada, promovendo a transparência no processo de registro facilitando ao órgão
de controle o acesso as informações na área de gestão de pessoas;
IX – Executar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito a eventuais despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
XI – Observar e cumprir outras atribuições e obrigações previstas na legislação vigente,
aplicadas à execução da parceria em questão, bem como à gestão dos recursos
recebidos e respectiva prestação de contas.
CLÁUSULA QUARTA – DAS METAS
Com o repasse dos recursos e o desempenho das atividades acima
mencionadas ajustadas entre o CONCEDENTE e a PROPONENTE, busca-se atender as
metas propostas no Plano de Trabalho, atingindo, assim, seus objetivos e,
consequentemente, atendendo ao objeto da parceria.
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO:
É prerrogativa do Município conservar a autoridade normativa e exercer
controle e fiscalização sobre a execução, mediação, supervisão e acompanhamento das
atividades inerentes ao objeto deste instrumento, bem como assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a
ocorrer.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PROPONENTE franqueará livre acesso a servidores dos
CONCEDENTE, do Controle Interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos
processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de
transferências regulamentados pela Lei nº. 13.019/14, bem como aos locais de execução
do objeto.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em conformidade com a Resolução nº. 046/2014/TCE/PR,
artigos 20 e 21, incisos I - V, § 1º e artigo 35, inciso V alínea “g” da Lei nº.13.019/14,
indica-se neste ato (INDICAR GESTOR), para exercer a função de gestor do presente
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para o efetivo acompanhamento, controle e avaliação da
execução do Plano de Trabalho, a PROPONENTE obriga-se a respeitar as normas
estabelecidas na Resolução nº. 28/2011/TCE-PR, com as alterações da Resolução nº.
046/2014/TCE-PR e Instrução Normativa nº. 061/2011/TCE-PR, sem prejuízo às demais
legislações vigentes.
PARÁGRAFO QUARTO – Todos os atos relativos à prestação de contas deverão ser
registrados no SIT – Sistema Integrado de Transferência – TCE/PR, nos termos da
legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O
CONCEDENTE
repassará
a
PROPONENTE
(NOME
PROPONENTE) a importância de R$ XX.XXX,00, pagos em uma única parcela.

DO

A referida despesa correrá por conta da funcional programática
estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Arapongas,
conforme dotação orçamentária nº. (IDENTIFICAR A DOTAÇÃO).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor deverá ser depositado e movimentado no (BANCO),
Agência nº. XXXX, conta corrente nº. XXXXXX, em nome da (OSC).
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria
será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final
e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser
realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica vedado o repasse de valores fora do período de
vigência do presente Termo de Fomento. No caso de recebimento de valores inferiores ao
acordado, a Proponente fica obrigada a prestar contas somente dos valores efetivamente
recebidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto
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prazo em operação no mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal,
quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os rendimentos apurados em aplicações no mercado
financeiro poderão ser utilizados no objeto deste Termo, mediante aprovação do
CONCEDENTE, e estarão sujeitos às mesmas condições da prestação de contas, não
podendo ser computados como contrapartida, se exigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo impropriedades e/ou irregularidades na execução
deste Termo, obriga-se o CONCEDENTE a suspender a liberação de eventuais parcelas
subseqüentes, se houver, e a notificar, de imediato, o dirigente da PROPONENTE, a fim
de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigação, observado o prazo
máximo de 30 (trinta) dias, nos casos a seguir especificados, sem prejuízo a outras
medidas legais cabíveis:
I - Quando não houver comprovação da correta aplicação dos recursos, na forma da
legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização da comissão de
monitoramento e avaliação, realizados periodicamente pelo CONCEDENTE e/ou pelo
Sistema de Controle Interno da Administração Pública;
II - Quando verificado desvio da finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos
princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do presente Termo; e,
III - Quando a PROPONENTE
estabelecidas neste Termo.

descumprir

quaisquer

cláusulas

ou

condições

PARÁGRAFO TERCEIRO - Findo o prazo da notificação de que trata o parágrafo
anterior, sem que as impropriedades e/ou irregularidades tenham sido sanadas, será
instaurada a competente Tomada de Contas Especial, por determinação do ordenador de
despesas do CONCEDENTE, comunicando imediatamente o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.

CLÁUSULA OITAVA – DA VEDAÇÃO DE DESPESAS
São vedadas despesas à conta dos recursos do presente Convênio
porventura realizadas com finalidade diversa do estabelecido neste Instrumento, ainda
que em caráter de emergência, com posterior cobertura, e especialmente:
I- Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado
integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou indireta, por
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quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei;
II- Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo;
III- Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em
caráter de emergência;
IV- Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
V- Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de
culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo descumprimento de determinações
legais ou conveniais.
CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este Termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento
de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou
de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos
dessa medida, imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes
do prazo em que tenha vigido, creditando os benefícios adquiridos no mesmo período.
PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui motivo para rescisão deste Termo, independentemente
do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas
pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:
I - Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação
vigente;
III - Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou
auditorias; e,
IV - Falta de apresentação da Prestação de Contas Parcial, nos prazos estabelecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou
da extinção deste instrumento, o PROPONENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias contados da ocorrência do evento, sob pena da imediata instauração de Tomada de
Contas especial do responsável, é obrigado a recolher à conta do Fundo Municipal Para a
Infância e Adolescência (FIA):

TERÇA-FEIRA 08/06/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2896 PÁG: 71

I - O eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, informando o
número e a data do Termo;
II - O valor total transferido atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data
de recebimento, nos seguintes casos:
a) Quando não for executado o objeto da avença;
b) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas final ou,
eventualmente, quando exigida, a prestação de contas parcial; e,
c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste
Termo.
III - O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou
impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais;
IV - O valor corrigido da contrapartida, se houver, quando não comprovada sua aplicação
na consecução do objeto, na forma prevista no Plano de Trabalho; e,
V - O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando
não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ou ainda que não tenha sido
feita aplicação nos termos regulamentados neste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas da Transferência se dará mediante as
informações constantes do Sistema Integrado de Transferência – SIT, nos termos da
Resolução nº. 28/2011/TCE-PR, com as alterações da Resolução nº.046/2014/TCE-PR,
sem prejuízo às demais legislações vigentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados serão informados bimestralmente no Sistema
Integrado de Transferências – SIT, independente da realização de repasses ou despesas
e, em todos os bimestres, deverá haver envio de informações ao Tribunal pela
PROPONENTE e pela CONCENDENTE, por intermédio do SIT;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo final para o envio das informações no SIT será de
30 (trinta) dias para a PROPONENTE e de 60 (sessenta) dias para a CONCEDENTE,
contados do encerramento do bimestre a que se referem;
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PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de o encerramento do prazo mencionado no
Parágrafo Segundo recair em feriado ou final de semana, o mesmo ficará
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente;
PARÁGRAFO QUARTO – Sem prejuízo dos prazos finais para os fechamentos
bimestrais, as demais informações poderão ser lançadas no Sistema Integrado de
Transferência – SIT, a qualquer momento, após a ocorrência do fato a ser informado;
PARÁGRAFO QUINTO – O prazo final para a prestação de contas de transferência será
o mesmo para o encerramento do bimestre em que houver a extinção do ato, conforme
definido no artigo 15, § 4º da Instrução Normativa nº. 61/2011/TCE-PR;
PARÁGRAFO SEXTO – O CONCEDENTE, ao final da transferência, encaminhará a
Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com cópia ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
I) mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada,
no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela
Administração Pública; e,
II) de ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando esta der causa a atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos por instrumento
formalizado com recursos da presente parceria serão incorporados ao patrimônio da
organização da Sociedade Civil após a emissão do Termo de Objetivos Atingidos, Termo
de Instalação e Funcionamento e a Aprovação Final do Termo de Parceria, desde que a
organização parceira assegure a continuidade das ações do projeto, sem ônus para o
Município de Arapongas, conforme Plano de Trabalho aprovado, em conformidade com a
Lei Federal 13.019/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Os Partícipes elegem o foro da Comarca de Arapongas, Estado do
Paraná como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de
Fomento.
E, por ser expressão da vontade dos partícipes, firmou-se o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado
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conforme com a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos seus representantes
legais e testemunhas.
Arapongas, XX de XXXXXXXX de 202_.
_________________________
Representante Legal da OSC

____________________________
Prefeito do Município de Arapongas

Testemunhas:
__________________________________
Secretário(a) Municipal de Assistência Social

_____________________________
Presidente do CMDCA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei no. 8666/93, de
21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.° 033/2021 - Processo Administrativo n.º 068/2021, que tem por objeto o Registro de preços para aquisição de produtos
para fabricação de bebida de soja, produtos para fabricação de pães, e produtos de limpeza para maquinários e equipamentos da máquina de
fabricação do leite de soja (vaca mecânica), em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN,
ADJUDICADO às empresas abaixo:
Empresas

Itens

Valor Final/Negociado

1

R$ 797,50

2, 7, 15

R$ 95.031,55

14

R$ 121.770,00

9, 10, 11, 12, 13

R$ 6.912,00

ROMA COMERCIAL LTDA

5

R$ 27.880,00

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

3

R$ 720,00

DENIELLY FERREIRA MONTUAN 04581352916
LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
PROSACOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Valor Total do Pregão ...........................................................................................................
Arapongas, 08 de junho de 2021.

Sérgio Onofre da Silva
Prefeito

R$ 253.111,05
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