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Guarapuava, 17 a 23 de outubro de 2015
Veiculação: 26 de outubro de 2015

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2144/13

Ano XXI

Nº 1015

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO

Fonte de recursos

Vinculados

Financiamento Programa
Reconstrução de Danos

LEI Nº 2467/2015

Valor

R$........................

1.500.000,00

SÚMULA: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar
alteração das receitas de capital e a abertura de crédito
adicional especial no orçamento do Município de Guarapuava
para o Exercício de 2015”.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou
e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, sanciono a seguinte
lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar
o orçamento municipal nas receitas de capital – operações
de crédito de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais)
para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme se
especifica nos artigos 2º e 3º a seguir.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir
no orçamento do Município de Guarapuava para o exercício
de 2015, por meio de Decreto, um crédito adicional Especial
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para
a execução do Programa Reconstrução de Danos, que se
destina para a aquisição de terrenos, pavimentação de vias
urbanas, drenagem urbana, dispostos nas seguintes despesas
e dotações orçamentárias:
Unidade
Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação e
Obras

Classificação
funcional

15.451.0015.1017

Pavimentação asfáltica de
ruas e estradas

Natureza da despesa

4.4.90.51

Obras e instalações

Fonte de recursos

Vinculados

Financiamento Programa
Reconstrução de Danos

Valor

R$........................

1.000.000,00

Unidade
Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação e
Obras

Classificação
funcional

16.482.0010.1008

Programa Habitacional

Natureza da despesa

4.4.90.61

Aquisição de Imóveis

Fonte de recursos

Vinculados

Financiamento Programa
Reconstrução de Danos

Valor

R$........................

1.500.000,00

Unidade
Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação e
Obras

Classificação
funcional

15.451.0015.1017

Pavimentação asfáltica de
ruas e estradas

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros serviços de
terceiros - PJ

Art. 3º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
Especial, aberto no artigo anterior são resultantes da operação
de crédito autorizadas pela Lei nº 2316/2014 e 2350/2014 tendo
como agente financeiro a Agencia de Fomento do Paraná S/A.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, 20 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
LEI Nº 2468/2015
SÚMULA: “Institui o Programa de Recuperação de Créditos
a ser desenvolvido pelo Município de Guarapuava, por meio
da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo – SMHU e
Secretaria Municipal de Finanças”.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou
e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, sanciono a seguinte
lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos,
objetivando a renegociação de dívidas de cessionários
inadimplentes com a Secretaria Municipal de Habitação e
Urbanismo - SMHU, compreendendo os contratos parcelados,
ativos e inativos, no âmbito do Sistema Fundo Municipal de
Habitação – SFMH, recursos próprios e outros, administrados
pela SMHU, conforme condições e critérios estabelecidos pela
presente Lei.
Art. 2º - Constituem-se instrumentos do Programa de
Recuperação de Créditos:
I - acordo financeiro;
II - repactuação por avaliação;
III - repactuação por novação.
Art. 3º - Será concedida renegociação de dívidas, através
do Programa de Recuperação de Créditos, proporcionando
isenção de até 100% (cem por cento) de juros de mora e multa
pecuniária sobre o valor das prestações em atraso.
§ 1º - A aprovação e implantação do índice de desconto a serem
aplicadas sobre o valor dos juros de mora e multa pecuniária
incidentes sobre as prestações em atraso, assim como o

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

número de meses a ser utilizado para o parcelamento da
dívida e a periodicidade dos mesmos, serão deliberados pela
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo - SMHU, de
acordo com parâmetros técnicos, financeiros e orçamentários,
considerando-se os princípios de oportunidade e conveniência.
§ 2º - A dívida do imóvel poderá ser assumida por terceiro, a
quem compete as ações futuras visando sua regularização,
desde que apresentado documento comprobatório de posse/
transferência com data anterior à publicação desta Lei, com
assinaturas reconhecidas em cartório e que preencha os
requisitos exigidos pelos Programas Habitacionais através da
Lei 043/1981, referente ao imóvel em questão, na época da
aquisição.
§ 3º - Os benefícios citados no presente dispositivo só poderão
ser concedidos através de acordo homologado entre as partes,
junto ao Departamento competente executor do contrato.
§ 4º - Os beneficiários que requererem a renegociação de
dívidas importará a confissão irrevogável e irretratável do total
da dívida e a expressa renúncia a qualquer defesa, recurso
administrativo ou ação judicial.
§ 5º - Entende-se por dívida os valores das prestações
vencidas, valor principal e acessórios, devidamente corrigida e
eventuais resíduos existentes.
Art. 4º - A critério da Secretaria Municipal de Habitação e
Urbanismo - SMHU poderá ser utilizado o valor de avaliação
do imóvel para o refinanciamento da dívida do mutuário.
Parágrafo Único - O valor de avaliação será obtido por
iniciativa da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo,
de acordo com os critérios técnicos utilizados pelos programas
habitacionais.
Art. 5º - A repactuação por novação proporcionará a revisão
dos contratos habitacionais renegociando os saldos devedores
dos financiamentos em prazos que resultem em encargos
compatíveis com a capacidade de pagamento dos cessionários.
Art. 6º - A concessão dos benefícios de que trata a presente
Lei será concedida uma única vez por imóvel e por beneficiário,
inclusive aos mutuários que estejam em litígio processual com o
Município de Guarapuava, observados os critérios já previstos
no §1º do Art. 3º desta Lei.
§ 1º. Os beneficiários que figurarem em eventuais ações
judiciais como autores e requererem os benefícios da presente
Lei deverão fazê-lo através de termo a ser protocolado na
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo - SMHU,
devendo desistir do processo judicial, arcando, ainda, com o
pagamento das custas e demais encargos.
§ 2º. Os interessados que figurarem como réus em processos
judiciais poderão requerer a adesão ao Programa através de
termo a ser protocolado na Secretaria Municipal de Habitação
e Urbanismo - SMHU, até o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Art. 7º - Considera-se beneficiário, para efeitos desta Lei, o
mutuário titular do contrato junto à Secretaria Municipal de
Habitação e Urbanismo - SMHU e, ainda, o ocupante do imóvel
que possua documento comprobatório de posse/transferência
com data anterior à publicação desta Lei e com assinaturas
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reconhecidas em cartório, desde que preencha os requisitos
exigidos pelos Programas Habitacionais referente ao imóvel
em questão, na época da aquisição.
Art. 8º - Os acordos homologados judicialmente, através do
Programa de Recuperação de Créditos, ficarão isentos de
custas judiciais.
Art. 9º - O Município de Guarapuava ingressará com medidas
judiciais visando à cobrança da dívida, com eventual retomada
do imóvel, em face dos cessionários/ocupantes que não
cumprirem com os acordos firmados.
Parágrafo Único O descumprimento parcial ou integral do
acordo firmado nos termos desta Lei acarretará na exclusão
dos benefícios outrora concedidos, retornando a dívida a seu
valor inicial, devidamente corrigido, descontados eventuais
valores já pagos.
Art. 10 - Para implantação do disposto nesta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei por meio
de Decreto, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 11 – O parcelamento do Programa de Recuperação de
Créditos poderá ser requerido até o dia 31 de dezembro de
2016.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, 20 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2015
SÚMULA: “Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica– NFS-e,
a Declaração Eletrônica de ISSQN – DEISS, cria o Programa
de Estímulo a Cidadania Fiscal no Município de Guarapuava,
altera e revoga artigos das Leis Complementares 1.108/2001 e
017/2006 e dá outras disposições”.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou
e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica–
NFS-e no Município de Guarapuava, que deverá ser emitida
por ocasião da prestação de serviço.
Parágrafo único - Considera-se Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica– NFS-e o documento gerado eletronicamente em
sistema próprio da Prefeitura Municipal de Guarapuava, com
o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de
serviços, conforme especificações definidas em regulamento.
Art. 2º - Fica instituída a Declaração Eletrônica de ISSQN DEISS, na qual serão apresentadas informações fiscais sobre
os serviços tomados ou prestados.
Parágrafo único - Caberá ao regulamento disciplinar a
Declaração Eletrônica de ISSQN - DEISS.
Art. 3º - Fica instituído o Programa de Estímulo a Cidadania
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Fiscal no Município de Guarapuava, com o objetivo de incentivar
a geração de documento fiscal eletrônico hábil referente à
Prestação de Serviço.
Parágrafo único - A pessoa física ou jurídica tomadora de
serviços no âmbito da Lei Complementar nº 017/2006, bem
como o contribuinte prestador de serviços fará jus a participação
em sistema de sorteio de prêmios, observando-se o disposto e
legislação federal e regulamentação em decreto.
Art. 4º - Sem prejuízo dos acréscimos legais previstos na Lei nº
1.108 de 26 de novembro de 2001, as infrações serão punidas
com as seguintes penalidades:
I – multa da importância de 05 (cinco) Unidades Fiscais
Municipal - UFM, por ocorrência de:
a)
Substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS
por Nota Fiscal após o prazo determinado pela legislação;
b)
Identificação incorreta do tomador e/ou intermediário
de serviços, salvo as exceções expressas em regulamento
próprio;
c)
Identificação incorreta dos serviços executados
subitem a subitem constante na lista de serviços;
d)
Consolidação de subitens de gêneros diversos em
único subitem;
e)
Dedução de valores na base de cálculo em
desconformidade com a Lei Complementar nº 017 de 20 de
dezembro de 2006;
f)
Preenchimento da Declaração Eletrônica do ISSQN de
forma inexata, incompleta ou inverídica;
g) Falta da transmissão da Declaração Eletrônica nos prazos
estabelecidos pela legislação.
II – multa da importância de 10 (dez) Unidades Fiscais Municipal
- UFM, por ocorrência de:
a) Falta de emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS),
no caso eventual de impedimento da geração da Nota Fiscal;
b) Não substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por
Nota Fiscal.
Parágrafo único - Apurando-se infração de mais de uma
disposição, desta Lei, pelo mesmo contribuinte, as penalidades
serão aplicadas cumulativamente, uma para cada infração.
Art. 5º - Altera a redação do parágrafo primeiro, do Art. 6º, da
Lei Complementar nº 017 de 20 de dezembro de 2006, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º .......................................................
§ 1º - Os responsáveis a que se refere este artigo estão
obrigados a recolher o valor do imposto retido até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao fato gerador.
Art. 6º - Altera a redação do parágrafo único, do artigo 19, da
Lei Complementar nº 017 de 20 de dezembro de 2006, que
passa a vigorar como parágrafo primeiro o seguinte texto:
Art. 19 .......................................................
§ 1º - Os prestadores de serviços ficam obrigados a inscrever
na nota de prestação de serviços a base de cálculo, a alíquota
e o valor do ISSQN.
Art. 7º - Inclui o parágrafo segundo, no artigo 19, da Lei
Complementar nº 017 de 20 de dezembro de 2006, que tem
sua redação dada conforme a seguir:
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Art. 19 .......................................................
§ 2º - No caso de autônomo, equiparado a empresa nos termos
do artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Art. 8º - Revogam-se o Art. 194 e a alínea “h”, do inciso I, do
Art. 222 da Lei nº 1.108, de 26 de novembro de 2001.
Art. 9º - Revoga-se a alínea “b” do § 2º do Art. 17 e os Arts.
25, 36, 37, 38 e 39 da Lei Complementar nº 017, de 20 de
dezembro de 2006.
Art. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da
data de sua publicação, revogando-se demais disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº 4960/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,
RESOLVE
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional
Especial, na importância de R$ 415.649,31 (quatrocentos e
quinze mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um
centavos).
Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
especial aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se
especifica:
---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ----------No Periodo

No Ano

No Periodo

No Ano

Orgao...............:

11

Unidade Orcamentaria:

11.01 SEC HABITACAO E URBANISMO

1648200101.008000

SEC DE HABITACAO E URBANISMO

PROGRAMA HABITACIONAL

717 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00

0,00

49.999,00
Fonte :

49.999,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Reducao de Credito

49.999,00

718 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
0,00

0,00

51.946,00
Fonte :

51.946,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Reducao de Credito

51.946,00

720 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00

0,00

29.999,00
Fonte :

29.999,00

501 Receitas de Alienacoes de
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Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Reducao de Credito

29.999,00

721 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00

0,00

4.999,00
Fonte :

4.999,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Reducao de Credito

4.999,00

0,00

49.999,00
Fonte :

Ativos - Exercicio Corrente

1648200102.020000

49.999,00

PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA

8690 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F
38.208,31

38.208,31

0,00

Fonte :

0,00

813 Contrato de Repasse

794852/2013/MCIDADES/CAIXA
14/10/2015 Credito Especial

0,00

38.208,31
Fonte :

38.208,31

813 Contrato de Repasse

794852/2013/MCIDADES/CAIXA
14/10/2015 Reducao de Credito

38.208,31

225.150,31

Orgao...............:

11

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO - FMHIS

1648200101.008000

SEC DE HABITACAO E URBANISMO

49.999,00

49.999,00
Fonte :

0,00

082440019

0,00

Ativos - Exercicio Corrente

1648200101.008000

CIDADANIA E INTEGRACAO DAS POLITICAS SOC

0824400192.378000

PISO BASICO VARIAVEL PBV - SERV. DE CONV. E

0,00

0,00

49.999,00

14/10/2015 Reducao de Credito

0,00

0,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Credito Especial

146.700,00

7983 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00

0,00

17.999,00
Fonte :

17.999,00

934 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Basica SUAS
14/10/2015 Reducao de Credito

17.999,00

7985 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
17.999,00

17.999,00

0,00

Fonte :

51.946,00

0,00

934 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Basica SUAS
14/10/2015 Credito Especial

17.999,00

PISO BASICO VARIAVEL PBV - SERV. DE CONV. E

FORT. DE VINCULO - SCFV
7986 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
146.700,00

146.700,00

0,00

Fonte :

0,00

934 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Basica SUAS

0824300192.380000

146.700,00

PETI - ACOES ESTRATEGICAS

7989 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00

0,00

25.800,00
Fonte :

25.800,00

935 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Especial SUAS
14/10/2015 Reducao de Credito

8678 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
Fonte :

146.700,00

934 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Basica SUAS

PROGRAMA HABITACIONAL
51.946,00

146.700,00
Fonte :

14/10/2015 Credito Especial

501 Receitas de Alienacoes de

14/10/2015 Credito Especial

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

AS

PROGRAMA HABITACIONAL

8677 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

51.946,00

15

15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FM

0824400192.378000
225.150,31

0,00

Unidade Orcamentaria:

38.208,31

Total Unidade Orcamentaria
38.208,31

0,00

Orgao...............:

38.208,31

7691 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
0,00

186.942,00

7981 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS

49.999,00

501 Receitas de Alienacoes de

14/10/2015 Reducao de Credito

186.942,00

FORT. DE VINCULO - SCFV

723 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
0,00

Boletim Oficial do Município - 4

25.800,00

7990 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
25.800,00

25.800,00
Fonte :

0,00

0,00

935 Bloco de Financiamento da

Protecao Social Especial SUAS
14/10/2015 Credito Especial

25.800,00

7097 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
29.999,00

29.999,00
Fonte :

0,00

0,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Credito Especial

29.999,00

8679 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.999,00

4.999,00
Fonte :

0,00

0,00

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Credito Especial

4.999,00

49.999,00
Fonte :

0,00

0,00

190.499,00

190.499,00

415.649,31

415.649,31

Total Geral
415.649,31

415.649,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte de Recursos

501 Receitas de Alienacoes de

Ativos - Exercicio Corrente
14/10/2015 Credito Especial

190.499,00

Resumo Final por

8680 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
49.999,00

Total Unidade Orcamentaria
190.499,00

49.999,00

--------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----------Fonte de Recursos
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No Ano
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No Periodo

No Ano

58.875,00
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58.875,00

0,00

Fonte :
Corrente

501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exercicio C
186.942,00

186.942,00

186.942,00

0,00

102 FUNDEB 40% - Exercicio

14/10/2015 Credito Suplementar

186.942,00

58.875,00

813 Contrato de Repasse 794852/2013/MCIDADES/CAIXA
38.208,31

38.208,31

38.208,31

38.208,31

164.699,00

164.699,00

164.699,00

25.800,00

25.800,00

58.875,00

102 FUNDEB 40% - Exercicio

415.649,31

415.649,31

14/10/2015 Reducao de Credito
1236500172.080000

415.649,31

58.875,00
Fonte :

Corrente

25.800,00

Total Geral
415.649,31

0,00

164.699,00

935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Espe
25.800,00

235 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00

934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basi

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de outubro
de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

58.875,00

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

260 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI
0,00

0,00

1.600,00
Fonte :

1.600,00

104 25% Demais impostos

vinculados a Educacao Basica
14/10/2015 Reducao de Credito

1.600,00

Total Unidade Orcamentaria
58.875,00

58.875,00

60.475,00

Orgao...............:

08

Unidade Orcamentaria:

08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

1030100202.117000

SECRETARIA DE SAUDE

PISO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO

440 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

DECRETO Nº 4961/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,

0,00

0,00

4.900,00
Fonte :

4.900,00

495 ATENCAO BASICA

14/10/2015 Reducao de Credito
1030100202.119000

RESOLVE

4.900,00

NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF

455 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 128.308,00 (cento e vinte e
oito mil trezentos e oito reais).
Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se
especifica:
---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes -----------

26.527,00

26.527,00

0,00

Fonte :

No Ano

No Periodo

No Ano

Orgao...............:

06

Unidade Orcamentaria:

06.01 SEC. EDUCACAO E CULTURA

1236100172.080000

SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA

14/10/2015 Credito Suplementar

26.527,00

456 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI
0,00

0,00

21.627,00
Fonte :

21.627,00

495 ATENCAO BASICA

14/10/2015 Reducao de Credito
1030100202.121000

21.627,00

ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA

146 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.600,00

1.600,00

0,00

Fonte :

0,00

104 25% Demais impostos

vinculados a Educacao Basica
14/10/2015 Credito Suplementar

1.600,00

0,00

0,00

15.853,00
Fonte :

15.853,00

495 ATENCAO BASICA

1.600,00

0,00

Orgao...............:

06

Unidade Orcamentaria:

06.03 EDUCACAO INFANTIL

1236500171.033000

15.853,00

473 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
15.853,00

15.853,00

0,00

0,00

495 ATENCAO BASICA

14/10/2015 Credito Suplementar

15.853,00

Total Unidade Orcamentaria
42.380,00

42.380,00

42.380,00

42.380,00

Orgao...............:

09

Unidade Orcamentaria:

09.01 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E

SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS

URBANISMO

Total Unidade Orcamentaria
1.600,00

- ESF

470 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI

Fonte :

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

0,00

495 ATENCAO BASICA

14/10/2015 Reducao de Credito

No Periodo

60.475,00

0,00

SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA

MAIS CRECHES

230 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

1545100152.069000

MANUTENCAO, MELHORIAS E AMPLIACAO DA REDE DE

ILUMINACAO PUBLICA
536 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
23.455,00

23.455,00
Fonte :

Publica

0,00

0,00

507 Contribuicoes de Iluminacao

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
14/10/2015 Credito Suplementar

Ano XIX - Nº 1015
495 ATENCAO BASICA

23.455,00

42.380,00

0,00

23.455,00
Fonte :

23.455,00

23.455,00

507 Contribuicoes de Iluminacao

Publica
14/10/2015 Reducao de Credito

23.455,00

23.455,00

23.455,00

23.455,00

23.455,00

15

Unidade Orcamentaria:

15.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

Fonte :

0 Recursos Ordinarios (Livres)
1.998,00

0,00

0,00

Orgao...............:

15

Unidade Orcamentaria:

15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FM

IMPLANTAR CRAS E CREAS

864 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0,00

0,00

999,00
Fonte :

999,00

0 Recursos Ordinarios (Livres)

14/10/2015 Reducao de Credito

999,00

865 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F
0,00

0,00

999,00
Fonte :

999,00

1.998,00

128.308,00

1.998,00

128.308,00

128.308,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo Final por

---- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----------Fonte de Recursos
No Ano

No Periodo

No Ano

1.998,00

1.998,00

1.998,00

102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente
58.875,00

58.875,00

58.875,00

104 25% Demais impostos vinculados a Educacao Basi
1.600,00

No Periodo

08

Unidade Orcamentaria:

08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

1030100202.365000

No Ano

SECRETARIA DE SAUDE

Saude Mental/ CAPS AD III - Adulto

2610 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI
52.500,00

52.500,00
Fonte :

0,00

0,00

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR

1030100202.366000

52.500,00

Saude Mental / CAPS AD III - Infanto Juvenil

1.600,00

52.500,00

52.500,00
Fonte :

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
14/10/2015 Credito Especial
1030100202.367000

0 Recursos Ordinarios (Livres)

58.875,00

No Ano

Orgao...............:

2611 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI
------

1.998,00

---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ---------

14/10/2015 Credito Especial

Fonte de Recursos

No Periodo

Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito
especial aberto no artigo anterior é resultante do excesso de
arrecadação na fonte 496, linhas de receita 121, 122, 123 e
124, apurado no exercício, conforme se especifica:

No Periodo

Total Geral
128.308,00

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional
especial, na importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais).

---

Total Unidade Orcamentaria
0,00

RESOLVE

999,00

0 Recursos Ordinarios (Livres)

14/10/2015 Reducao de Credito

0,00

DECRETO Nº 4963/2015

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

AS
0824300191.042000

128.308,00

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,

Total Unidade Orcamentaria
1.998,00

128.308,00

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

0,00

14/10/2015 Credito Suplementar

1.998,00

128.308,00

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.998,00

23.455,00

Total Geral

809 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F
1.998,00

23.455,00

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de
outubro de 2015.

Orgao...............:

0812200192.127000

42.380,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de outubro
de 2015.

23.455,00

Total Orgao
23.455,00

42.380,00

23.455,00

128.308,00

23.455,00

Total Unidade Orcamentaria
23.455,00

42.380,00

507 Contribuicoes de Iluminacao Publica

538 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00

Boletim Oficial do Município - 6

52.500,00

CAPS AD III - Unidade de Acolhimento Adulto

2612 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI
12.500,00

12.500,00
Fonte :

0,00

0,00

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
14/10/2015 Credito Especial

12.500,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
1030100202.368000

Ano XIX - Nº 1015

CAPS AD III - Unidade de Acolhimento Infanto
0412200072.011000

Juvenil
12.500,00

0,00

Fonte :

ATIVIDADE DO DEPTO DE RECEITA E FISCALIZACAO

86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J

2613 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI
12.500,00

Boletim Oficial do Município - 7

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Fonte :

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA

0,00

510 Taxa - Poder de Policia

15/10/2015 Credito Suplementar

COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
14/10/2015 Credito Especial

50.000,00

12.500,00
Total Unidade Orcamentaria
50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

Total Unidade Orcamentaria
130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

Orgao...............:

06

Unidade Orcamentaria:

06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA

Total Geral
130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

1236100172.092000

MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES

205 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
-----------------------------------------------------------------

215.000,00

215.000,00

0,00

Fonte :

-----------------------------------------------------------------

0,00

102 FUNDEB 40% - Exercicio

Corrente

---

15/10/2015 Credito Suplementar

215.000,00

Resumo Final por
Total Unidade Orcamentaria

Fonte de Recursos

215.000,00

215.000,00

0,00

0,00

--------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------

Orgao...............:

08

Fonte de Recursos

Unidade Orcamentaria:

08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

No Periodo

No Ano

No Periodo

No Ano
1030400202.122000

130.000,00

ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA

508 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HO
130.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

0,00

0,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de outubro
de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

100.000,00

100.000,00
Fonte :

0,00

15/10/2015 Credito Suplementar
1030500202.123000

0,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE
100.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INFLUENZA

512 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
91.822,72

91.822,72
Fonte :

0,00

15/10/2015 Credito Suplementar
1030500202.123000

0,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE
91.822,72

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INFLUENZA

514 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
100.000,00

100.000,00
Fonte :

0,00

15/10/2015 Credito Suplementar

DECRETO Nº 4964/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,

291.822,72

RESOLVE

556.822,72

0,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE
100.000,00

Total Unidade Orcamentaria
291.822,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Geral

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 556.822,72 (quinhentos e
cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e
dois centavos).
Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior é resultante do superávit
nas fontes 102, 497 e 510 conforme se especifica:

556.822,72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo Final por
Fonte de Recursos
--------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----------Fonte de Recursos

---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ----------No Periodo

No Periodo

No Ano

No Periodo

No Ano

102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente
No Ano

No Periodo

Orgao...............:

05

Unidade Orcamentaria:

05.05 DEPTO DA RECEITA

SECRETARIA DE FINANCAS

No Ano

215.000,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE
291.822,72

291.822,72

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----

510 Taxa - Poder de Policia
50.000,00

Boletim Oficial do Município - 8

50.000,00

0,00

0,00

------Fonte de Recursos
No Periodo

Total Geral
556.822,72

556.822,72

0,00

No Ano

No Periodo

No Ano

0,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
produzindo efeitos legais a partir de 15 de outubro de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

312 Programa SAMU - Estadual
85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos legais a partir de 15 de outubro
de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de
outubro de 2015.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4965/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

RESOLVE

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2377/2014,

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional
suplementar, na importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais).
Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior é resultante do excesso
de arrecadação na fonte 312, linhas de receitas 421 e 504
apuradas no exercício, conforme se especifica:
---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ----------No Periodo

No Ano

No Periodo

No Ano

Orgao...............:

08

Unidade Orcamentaria:

08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

1030200202.115000

SECRETARIA DE SAUDE

SAMU ESTADUAL - SERVICO MOVEL DE ATENDIMENTO A

Fonte :

0,00

0,00

312 Programa SAMU - Estadual

15/10/2015 Credito Suplementar

42.500,00

482 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
42.500,00

42.500,00
Fonte :

0,00

0,00

312 Programa SAMU - Estadual

15/10/2015 Credito Suplementar

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Fundo Reeq. Corpo
Bombeiros – FUNREBOM, para o exercício financeiro de
2015, um crédito adicional Suplementar, na importância de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se
especifica:
---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ---------

No Periodo

No Ano

Orgao...............:

30

No Periodo

42.500,00

Unidade Orcamentaria:

30.01 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS -

FUNREBOM
0618200222.077000

ATIVIDADES FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS -

FUNREBOM
1148 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00

50.000,00

0,00

Fonte :

85.000,00

0,00

0,00

- Funrebom

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1150 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
0,00

0,00

50.000,00
Fonte :

Total Geral

0,00

515 Taxa de Comabate a Incendio

16/10/2015 Credito Suplementar
Total Unidade Orcamentaria
85.000,00

No Ano

FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS -

FUNREBOM

479 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
42.500,00

RESOLVE

---

URGENCIA
42.500,00

DECRETO Nº 4966/2015

50.000,00

515 Taxa de Comabate a Incendio

- Funrebom
16/10/2015 Reducao de Credito

50.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo Final por
Fonte de Recursos

Total Unidade Orcamentaria
50.000,00

50.000,00

Total Geral

50.000,00

50.000,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
50.000,00

50.000,00

Ano XIX - Nº 1015

50.000,00

50.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo Final por
Fonte de Recursos
-----Fonte de Recursos
No Ano

No Periodo

No Ano

---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ---------

50.000,00

50.000,00

No Periodo

No Ano

50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
produzindo efeitos legais a partir de 16 de outubro de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº 4967/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar o servidor Altair Niquetti, cargo Diretor de
Departamento, nomeado pelo Decreto nº 4408/2015, lotado na
Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 17 de setembro
de 2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº 4969/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei
nº 2467/2015,
RESOLVE
Art. 1º - Altera-se no orçamento municipal nas receitas de
capital – operações de crédito de R$ 16.000.000,00 (dezesseis
milhões de reais) para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), conforme se especifica nos artigos 2º e 3º a seguir.
Art. 2º - Fica aberto no orçamento do Município de Guarapuava
para o exercício de 2015, por meio de Decreto, um crédito

No Periodo

No Ano

Orgao...............:

09

Unidade Orcamentaria:

SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS

09.01 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E

URBANISMO
1545100151.017000

515 Taxa de Comabate a Incendio - Funrebom
50.000,00

adicional Especial no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais), para a execução do Programa Reconstrução
de Danos, que se destina para a aquisição de terrenos,
pavimentação de vias urbanas, drenagem urbana, dispostos
nas seguintes despesas e dotações orçamentárias:

---

---- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----------No Periodo

Boletim Oficial do Município - 9

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E ESTRADAS

8710 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J
1.500.000,00

1.500.000,00
Fonte :

0,00

0,00

608 FINANCIAMENTO PROGRAMA

RECONSTRUCAO DE DANOS
20/10/2015 Credito Especial

1.500.000,00

8709 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000.000,00

1.000.000,00
Fonte :

0,00

0,00

608 FINANCIAMENTO PROGRAMA

RECONSTRUCAO DE DANOS
20/10/2015 Credito Especial
1648200101.008000

1.000.000,00

PROGRAMA HABITACIONAL

8711 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.500.000,00

1.500.000,00
Fonte :

0,00

0,00

608 FINANCIAMENTO PROGRAMA

RECONSTRUCAO DE DANOS
20/10/2015 Credito Especial

1.500.000,00

Total Unidade Orcamentaria
4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Geral
4.000.000,00

4.000.000,00

-----------------------------------------------------------------Resumo Final por
Fonte de Recursos
--------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes -----------Fonte de Recursos
No Periodo

No Ano

No Periodo

No Ano

608 FINANCIAMENTO PROGRAMA RECONSTRUCAO DE DANOS
4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Art. 3º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
Especial, aberto no artigo anterior são resultantes da operação
de crédito autorizadas pela Lei nº 2316/2014 e 2350/2014 tendo
como agente financeiro a Agencia de Fomento do Paraná S/A.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 4970/2015

DECRETO Nº 4972/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora Layuny Cristina
Ferreira, Diretor de Departamento, nomeada pelo Decreto nº
4202/2014, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação
Social, a partir de 16 de outubro de 2015.

Art. 1º - Exonerar Luiz Oswaldo Gapski Pereira, Assessor
Especial de Gabinete, nomeado pelo Decreto nº 3821/2014,
lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, a
partir de 30 de outubro de 2015.

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

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 30 de outubro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 21 de
outubro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de
outubro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE DE CASSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4971/2015

DECRETO Nº 4974/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas e atendendo ao
contido nos Arts. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei nº 3365, de 21 de
junho de 1941, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº
2786, de 21 de maio de 1956,

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Ficam Declaradas de Utilidade Pública para fins de
Desapropriação, parte de imóveis situados com frente para a
Estrada de largura 4,00 metros, que lhes dá acesso através
da Rodovia PR-170, na Gleba Samambaia, Distrito de Entre
Rios, Guarapuava, Paraná, sendo: área de 596,00 metros
quadrados, Parte do Lote Rural 7-A, de propriedade de
HERBERT TAUBINGER, objeto da Matrícula 1059, pertencente
ao Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício; área de 212,00
metros quadrados, Parte do Lote Rural 5-A, de propriedade
de KARL HACK, objeto da Transcrição 13660, pertencente ao
Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício e; 451,46 metros
quadrados, Parte do Lote 23-A e do Lote 4-A, de propriedade
de ROSANA MECHER, objeto da Matrícula 18729, pertencente
ao Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, todas desta
Comarca e Cidade.
Art. 2º - As áreas atingidas de acordo com o artigo anterior
destinam-se ao alargamento da estrada descrita no Art. 1º
deste decreto.
Art. 3º - As desapropriações em apreço deverão ser
preferencialmente por acordos e em caráter de urgência.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando o decreto nº 4827/2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 21 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar o Sr. Wilson Alves Bonifácio, cargo de Diretor
de Departamento, nomeado pelo Decreto nº 3137/2013, lotado
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos,
a partir de 22 de outubro de 2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 22 de outubro de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de
outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 475/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
nº 2035/2012,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar a disposição funcional dos servidores, abaixo
relacionados, para prestar serviço no CISGAP, período de
02/01/2015 a 31/12/2015, com ônus para os órgãos de origem,
conforme segue:
I – Angelita Mara de Souza, Farmacêutico Bioquímico, matrícula
nº 16061/0;
II – Catia Regina de M. Domingues, Servente de Limpeza,
matrícula nº 16368/6;
III – Cirlene Bastos Depaoli, Oficial Administrativo, matrícula nº
13757/0;
IV – Eduardo Kessler de Assis, Técnico em Radiologia,
matrícula nº 16830/0;

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

V – Fiorella Kaminski Massaro, Auxiliar de Enfermagem,
matrícula nº 11284/4;
VI – Humberto Pellegrini Maia, Médico Clínico Geral, matrícula
nº 9491/9;
VII – João Marcos Cotlinsky, Médico Urologista, matrícula nº
8912/5;
VIII – Juliana de Fátima Mores, Oficial Administrativo, matrícula
nº 17378/9;
IX – Lucia Rodrigues dos Santos, Servente de Limpeza,
matrícula nº 16864/5;
X – Luiz Fernando Mendes Rocha, Médico Generalista de
Pronto Atendimento 20 horas, matrícula nº 13407/4;
XI – Marcelo Pauluk da Silva, Técnico em Radiologia, matrícula
nº 16833/5;
XII – Maria do Rocio Quadros, Agente Comunitário de Saúde,
matrícula nº 14851/2;
XIII – Marilene Ribas Foss, Auxiliar de Enfermagem, matrícula
nº 5114/4;
XIV – Marilene Terezinha S. Fernandes, Auxiliar de Enfermagem,
matrícula nº 10318/7;
XV – Nair Cordeiro de Melo, Auxiliar de Enfermagem, matrícula
nº 11293/3;
XVI – Rosicleia Zevericoski, Oficial Administrativo, matrícula nº
13254/3;
XVII – Sandra Terezinha Dittert, Auxiliar de Enfermagem,
matrícula nº 7870/0;
XVIII – Silvia Mara de Souza Halick, Médico Generalista de
Pronto Atendimento 20 horas, matrícula nº 14789/3;
XIX – Sonia Margarete Cavali da Costa, Médico Clínico Geral,
matrícula nº 11138/4.
XX – Zenilda Stefaniszen Martins, Servente de Limpeza,
matrícula nº 14028/7.
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Dr. Vinicius B. Seleme, conforme segue:
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Annelise Aparecida Chimanske Oliveira – Cargo:
Professor;
III - Ariane Lorenci Zevirikoski - Cargo: Professor.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta data, para apresentação do relatório final.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 21 de outubro de 2015.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 486/2015
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Esportes, a dirigir, eventualmente,
veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as Portarias nºs 290/2015 e 317/2015, bem como
demais disposições contrárias.

I – Alexandre Von H. Danziato, Carteira de habilitação nº
00618882605;
II – Felipe Kurhan, Carteira de habilitação nº 04911370955;
III – José Edson de Oliveira, Carteira de habilitação nº
00824492140.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de
outubro de 2015.

Art.2 º - A autorização é válida até dia 31 de dezembro de
2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 485/2015
A Secretária Municipal de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 228 da Lei Complementar Municipal nº
01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Designar as Servidoras, abaixo relacionados, sob
a presidência da primeira, para compor uma COMISSÃO,
responsável por conduzir o PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, para apurar supostos ilícitos administrativos
previstos no Art. 196 – Inciso I, alíneas “a”, “c”, “d”, e “j”, bem
como, Art. 197, Inciso XIX, ambos da Lei Complementar
nº. 01/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Guarapuava, atribuídos a Servidora ISABEL BEATRIZ
BONETTI, investida no Cargo de Educador Infantil, matrícula
nº. 12.940/2, estando sujeitos a uma das penalidades previstas
no artigo 204 do diploma legal citado, em virtude de informação
encaminhada pelo Núcleo de Desenvolvimento e Recursos
Humanos, na data de 13/10/2015, instruída pela resposta do

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 21 de outubro de 2015.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade
do Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da
Portaria nº 486/2015, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por
qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de
multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
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e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e
atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições
legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município,
firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de
____________.
_________________________________________________
José Edson de Oliveira
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 487/2015
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 295/2015, dilação de prazo por mais 30 (trinta)
dias, a partir de 14 de outubro de 2015.
Art. 2º - Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 14 de outubro de 2015.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 21 de outubro de 2015.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 490/2015
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Fica revogada parte da Portaria nº 109/2013, retirando
a designação da Professora Debora de Ramos Voitena, a qual
deixou de exercer a função de Orientadora Educacional junto
a Escola Municipal Capitão Wagner, a partir de 20 de outubro
de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 22 de outubro de 2015.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 491/2015
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Designar Debora de Ramos Voitena, a prestar serviços
como Diretora, junto a CMEI Santa Terezinha, a partir de 20 de
outubro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 22 de outubro de 2015.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
Licitações
AVISO
PREGÃO N º 156/2015 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 156/2015 – PRESENCIAL
OBJETO: EVENTUAL REGISTRO DE PREÇO PARA
A AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA O TRATO DE ANIMAIS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RECURSOS:
ORDINÁRIOS LIVRES (000).
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 08h45 até às
08h59min do dia 12/11/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às
09h00min do dia 12/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-210.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 19 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO PRESENCIAL N.º 169/2015
PROCESSO N.º 313/2015
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico sem
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ressalvas emitido pela Procuradoria Geral do Município sob
nº 2115/2015, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório
em epígrafe conforme lotes adjudicados para as seguintes
empresas:
EMPRESAS

LOTE

VALOR

GUARAPRINT LTDA ME

01; 02; 04 e 05

23.000,00

E.P MOURA & OLIVEIRA
03
27.960,00
LTDA ME
Guarapuava, 16 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
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VALOR TOTAL: R$ 10.554,50 (dez mil quinhentos e cinqüenta
e quatro reais e cinqüenta centavos)
VIGÊNCIA: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
RATIFICAÇÃO: 16/10/2015 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira
– Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 49/2015

PREGÃO N.º 14/2015 – PRESENCIAL - FUNREBOM
OBJETO: Eventual aquisição de material para a manutenção,
reparos e reformas das instalações do Quartel do Corpo de
Bombeiros de Guarapuava. Recursos: Taxa de Combate a
Incêndio – FUNREBON. Secretaria Municipal de Finanças.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 02/2015
CONTRATADA: MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS
E CONSTRUÇÃO LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 22.537,59 (Vinte e dois mil quinhentos e
trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05-10-2015 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
ATA N.º 03/2015
CONTRATADA: COMERCIAL MENEGON LTDA
VALOR TOTAL: R$ 24.092,24 (Vinte e quatro mil e noventa e
dois reais e vinte e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05-10-2015 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME
DEMANDA,
DE
SERVIÇOS
DE
RECUPERAÇÃO,
REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA
OU CORRETIVA, AINDA EVENTUAIS ADAPTAÇÕES OU
MELHORIAS, NAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, (PRÓPRIOS OU ALUGADOS),
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATOS Nº: 049/2015
CONTRATADA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Objeto. 1) – Fica prorrogado o prazo de vigência e execução
constante na Cláusula Terceira do Contrato por 90 (noventa)
dias a execução a contar da assinatura deste instrumento, e
a vigência até a data de 08/01/2016 com fulcro no artigo 57,
inciso I e IV do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
Objeto. 2) - Fica acrescido aproximadamente o percentual de
21,1% (vinte e um vírgula um por cento) referente à execução
da obra, perfazendo o valor total de R$133.848,20 (cento e trinta
e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos),
com fulcro no artigo 65, inciso I, “a” da Lei Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais e gestores permanecem sem
qualquer alteração.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 059/2015

DATA DA ASSINATURA: 08/10/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

Objeto: Manutenção e Revisão preventiva, referente às
500, 1000 e 1500 horas de trabalho da Retroescavadeira 3C
2419058 MWM. Secretaria Municipal de Agricultura.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2014
TERMO DE ANULAÇÃO

EXTRATO DE ATA

A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base
no Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do Município n.º 2099/2015
e autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa
de Licitação, no valor total de R$ 10.554,50 (dez mil quinhentos
e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos) para a
contratação da empresa ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS
LTDA inscrita no CNPJ n.05.063.653/0001-33.
Guarapuava, 16 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014, de 30 de junho de 2014,
com base nas legislações pertinentes, considerando o
relatório emitido pela Comissão de Processo Administrativo
nomeada através da Portaria n° 001/2015; considerando o
memorando n°160/2015 emitido pela Secretaria Municipal de
Administração e ainda, considerando o parecer jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município, torna público a anulação
do Pregão Eletrônico N° 101/2014 e do contrato N° 261/2014,
com fulcro no Artigo 49 da Lei 8666/93.
Guarapuava, 15 de maio de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 59/2015

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2014

OBJETO: Manutenção e Revisão preventiva, referente às
500, 1000 e 1500 horas de trabalho da Retroescavadeira 3C
2419058 MWM. Secretaria Municipal de Agricultura.

CONCORRÊNCIA N.º 001/2014 - FUNREBOM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
construção do quartel do corpo de bombeiros no bairro
primavera, com área total de 767,38 m2, com pavimentação
asfáltica no pátio e alambrado ao redor do terreno.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.

CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADO: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

CONTRATO Nº: 12/2014
CONTRATADA: A L O M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI EPP
LTDA.
OBJETO: Prorroga-se o prazo de vigência constante na
Cláusula décima Quinta do Contrato, por mais 90 (noventa)
dias, até a data de 28/12/2015, com fulcro no artigo 57, inciso
II e V do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 597/2014
PREGÃO N.º 261/2014 - ELETRONICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em seguro
de veículos. Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria
Municipal de Políticas para as Mulheres. Recursos Livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 597/2014
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A.
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato 597/2014, decorrente do Pregão
Eletrônico nº 261/2014, que tem por objeto a “contratação
de empresa especializada em seguro de veículos” prorrogase o período de vigência de 25/09/2015 a 25/09/2016. Assim
também se prorroga e mantém os valores constantes na
CLAUSULA SEGUNDA do contrato no valor de R$ 1.273,00
(Um mil duzentos e setenta e três reais), com fulcro no artigo
57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2015. Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 175/2015
A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições
que lhe são inerentes COMUNICA: Que fica prorrogado a data
de abertura do Pregão Eletrônico n.º 175/2015, o qual tem por
objeto o OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS
– RECURSOS: CONVÊNIO MJ/SENACON Nº 014/2013 SINCOV 791536/2013 E ORDINÁRIOS LIVRES (000). PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. para o
dia 13/11/2015 às 09h00m, por motivos de vício na publicação
do edital.
Guarapuava, 21 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 183/2015 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 183/2015 – ELETRÔNICO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS, ANTISPYWARE
E DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI
CORPORATIVOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA
EXECUÇÃO DOS MESMOS. RECURSOS: TAXA PODER DE
POLÍCIA (510). BLOCO DO FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO
SOCIAL (934). COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO
GESTÃO SUAS (936). ATENÇÃO BÁSICA (495). ATENÇÃO
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. (496). VIGILÂNCIA
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EM SAÚDE (497). ORDINÁRIOS LIVRES (000). SECRETARIA
DE FINANÇAS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Por Lote, através da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45min
do dia 09/11/2015
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h00min do dia
09/11/2015
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às
09h10min do dia 09/11/2015.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 20 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 184/2015 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 184/2015 – ELETRÔNICO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS EM CASA DE
APOIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. RECURSOS:
ATENÇÃO BÁSICA (495). SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Por Item, através da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45min
do dia 10/11/2015
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h00min do dia
10/11/2015
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às
09h10min do dia 10/11/2015.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 21 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
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Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 185/2015– PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 185/2015–PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO SEGURO DE VEÍCULOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE. RECURSOS: SANEPAR COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE (555)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45 até às 13h59
do dia 12/11/ 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00
do dia 12/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 21 de Outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 186/2015– PRESENCIAL
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 186/2015–PRESENCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO, TELA
DE SOMBREAMENTO E SUBSTRATO. SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RECURSOS: SANEPAR –
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE (555).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal
n° 1168/2006 e Lei Complementar 123/2006 e alterações
posteriores.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 08h45 até às 08h59
do dia 13/11/ 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00
do dia 13/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
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feira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 21 de Outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
256/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2014
OBJETO: Contratação de empresa/instituição especializada
em ministrar cursos profissionalizantes e de geração de
renda, às famílias beneficiárias pelo Projeto Técnico Social
– PTTS, empreendimento Residencial Nova Vida, Programa
Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Recursos: Convênio Caixa
Econômica nº 0297847-97/2009
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 256/2014.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL – SENAC
Objeto 01: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato por mais 06 (seis) meses, até a
data de 17/03/2016, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
257/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2014
OBJETO: Contratação de empresa/instituição especializada
em ministrar cursos profissionalizantes e de geração de
renda, às famílias beneficiárias pelo Projeto Técnico Social
– PTTS, empreendimento Residencial Viver Bem, Programa
Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Recursos: Convênio Caixa
Econômica nº 0301.748-93
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 257/2014.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL – SENAC
REPRESENTANTE: VITOR SALGADO MONASTIER
Objeto 01: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato por mais 06 (seis) meses, até a
data de 17/03/2016, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n.° 8666/93.
Objeto 02 - Altera-se a Cláusula Sétima, fica nomeada como
Gestora deste Contrato a Sra. EDENI DO ROCIO LOPES
MAYER, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento
dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 258/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2014
OBJETO: Contratação de empresa/instituição especializada
em ministrar cursos profissionalizantes e de geração de
renda, às famílias beneficiárias pelo Projeto Técnico Social –
PTTS, empreendimento Residencial Conradinho, Programa
Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Recursos: Convênio Caixa
Econômica nº 031825507
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 258/2014.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL – SENAC
REPRESENTANTE: VITOR SALGADO MONASTIER
Objeto 01 – Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato, por mais 06 (seis) meses, até a
data de 17/03/2016, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei
Federal n.° 8666/93.
Objeto 02 - Altera-se a Cláusula Sétima fica nomeada como
Gestora deste Contrato a Sra. EDENI DO ROCIO LOPES
MAYER, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento
dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
259/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2014
OBJETO: Contratação de empresa/instituição especializada
em ministrar cursos profissionalizantes e de geração de renda,
às famílias beneficiárias pelo Projeto Técnico Social – PTTS,
empreendimento Residencial São José, Programa Minha Casa
Minha Vida - PMCMV. Recursos: Convênio Caixa Econômica
nº 031825507
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 259/2014.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL – SENAC
Objeto 01: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato por mais 06 (seis) meses, até a
data de 17/03/2016, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n.° 8666/93.
Objeto 02 - Altera-se a Cláusula Sétima, fica nomeada como
Gestora deste Contrato a Sra. EDENI DO ROCIO LOPES
MAYER, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento
dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteraçãoAs demais cláusulas contratuais permanecem sem
qualquer alteração.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
249/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2014
OBJETO: Contratação de empresa/instituição especializada
em ministrar cursos profissionalizantes e de geração de renda,
às famílias beneficiárias pelo Projeto Técnico Social – PTTS,
empreendimento Residencial Lagoa Dourada, Programa
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Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Recursos: Convênio Caixa
Econômica nº 0301737-64
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 249/2014.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL – SENAC
REPRESENTANTE: VITOR SALGADO MONASTIER
Objeto 01 – Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Quinta do Contrato, por mais 06 (seis) meses, até a
data de 17/03/2016, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei
Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
574/2014
PREGÃO N.º 277/2014 - ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços da taxa de dosimetria para 11 usuários e 01
padrão. Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 574/2014
PRO-RAD
CONSULTORES
EM
CONTRATADA:
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência constante
na Cláusula Quinta do Contrato, por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 15 de setembro de 2015, sendo o serviço
prestado até a data de 15 de setembro de 2016, com fulcro no
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2015. Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS
PREGÃO N.º 317/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de transporte escolar.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
1° TERMO AO CONTRATO Nº: 624/2014.
CONTRATADA: SINEI FERRAZ DE LIMA & CIA LTDA.
1° TERMO AO CONTRATO Nº: 622/2014.
CONTRATADA: R. J. TARTERO - ME.
1° TERMO AO CONTRATO Nº: 621/2014.
CONTRATADA: DAMAZIO & CIA LTDA – ME.
1° TERMO AO CONTRATO Nº: 623/2014.
CONTRATADA: MVF DA FONTOURA TRANSPORTES LTDA
– ME.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência, para o período
de vigência de 13/10/2015 a 13/04/2016, com fulcro no artigo
57, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2015 - Sra. ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 005/2014
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato na reforma e
manutenção da UPA 24 Horas Batel, em regime de empreitada
global, no Município de Guarapuava – PR. Seguem anexas
Planilha de Serviços Sintética com Desoneração e Cronograma
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Físico Financeiro, os quais fazem partes integrantes deste
instrumento independentemente de transcrição.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 215/2015
CONTRATADA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 1.053,96 (um mil e cinqüenta e três reais e
noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2015. (a) Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 005/2014
OBJETO:Constitui objeto do presente Contrato na
manutenção do imóvel à Rua Gerânios, nº 68, Bairro Batel,
em regime de empreitada global, no Município de Guarapuava
– PR. Seguem anexas Planilha de Serviços Sintética com
Desoneração e Cronograma Físico Financeiro, os quais fazem
partes integrantes deste instrumento independentemente de
transcrição.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 216/2015
CONTRATADA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 12.313,25 (doze mil e trezentos e treze
reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2015. (a) Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 55/2015
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios em caráter
emergencial, para a composição dos cardápios da Merenda
Escolar. Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N°: 214/2015
CONTRATADA: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 149.051,00 (cento e quarenta e nove mil
e cinquenta e um reais).
PRAZO VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco dias).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 02/10/2015 (a) Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 187/2015– PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do
Departamento de Licitações e Contratos, devidamente
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 187/2015–PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. RECURSOS:
LIVRES (000). SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45 até às
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13h59 do dia 13/11/ 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00
do dia 13/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos,
sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a
sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 22 de Outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 188/2015– PRESENCIAL
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do
Departamento de Licitações e Contratos, devidamente
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 188/2015–PRESENCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENGATE PARA
CARRETA COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM. RECURSOS:
SANEPAR – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO
AMBIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR LOTE
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45 até às
13h59 do dia 16/11/ 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00
do dia 16/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos,
sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a
sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 22 de Outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL,
CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO
CONTRATO DE REPASSE Nº 815155/2014 – MINISTÉRIO
DO TURISMO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: Empreitada por Preço
Global
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Dia 16 de Novembro de 2015 até às 09h00min, no Protocolo
Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 16 de Novembro
de 2015 às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Licitações
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º andar
- CEP: 85.010-210. Telefone (42) 3621-3110, de segunda à
sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas, ou pelo email: licita@
guarapuava.pr.gov.br
Guarapuava, 23 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Presidente da Comissão de Licitações
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2015
- PMG
PROCESSO N.º 862/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO
396/2014
VALIDADE: 12 (Doze meses) –29/01/2015 à 29/01/2016.
Publicação em atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
transportes de passageiros com 16 e 40 lugares. Secretaria
Municipal de Administração, Agricultura, Assistência Social,
Comunicação, Esportes e Recreação, Educação e Cultura,
Executiva, Finanças, Habitação e Urbanismo, Indústria,
Comercio e Turismo, Meio Ambiente, Ouvidoria, Obras,
Planejamento, Procuradoria e Saúde. Recursos: Livres, Taxa
– Poder de Política, 5% Sobre Transferências Constitucionais,
25% Demais Impostos Vinculados à Educação, Atenção
Básica, Bloco de Financiamento da Proteção Social.
ELTON V. DE SOUZA TRANSPORTES-CNPJ/MF sob o n°
12.153.796/0001-00
LTE

2

UNID.

Km

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Locação de veículo para locomoção
para o período de 12 (doze) meses:
Contratação de empresa para
serviços de transportes para no
mínimo (40) passageiros. Sendo
04 veículos com, motorista, ano
não inferior a 1994, marca/modelo
diversos, equipado com itens de
conforto (frigobar, TV, banheiro
e poltronas reclináveis) tudo em
perfeito estado de conservação;
os veículos deverão apresentar
todos os equipamentos de
segurança. O combustível deverá
ser por conta do fornecedor,
bem como a assistência dos
veículos e substituição imediata
dos veículos que apresentar
problemas, por veículo com
iguais especificações ao veículo
licitado. A empresa deverá oferecer
seguro de responsabilidade civil
dos veículos para os passageiros
transportados e terceiros em caso
de acidentes, quaisquer danos
causados a terceiros será de total
responsabilidade da empresa
contratada.

MARCA

4

Km

Locação de veículo para
locomoção para o período de 12
(doze) meses:
Contratação de empresa
para serviços de transporte de
passageiros, em veículo tipo ônibus
convencional, com capacidade
mínima para 40 pessoas sentadas.
Ano não inferior a 1994 (Vinte
anos de uso). Sendo 04 (quatro)
veículos com as seguintes
especificações: - Equipado com
itens de conforto (frigobar, TV,
banheiro e poltronas reclináveis),
tudo em perfeito estado de
conservação; - O veículo deverá
apresentar todos os equipamentos
de segurança.- O combustível
deverá ser por conta do fornecedor,
assistência dos veículos e
substituição imediata dos veículos
que apresentar problemas, por
veículo com iguais especificações
ao veículo licitado.

Serviços

4,05

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 001/2015
- PMG
PROCESSO N.º 862/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO
396/2014
VALIDADE: 12 (Doze meses) –29/01/2015 à 29/01/2016.
Publicação em atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
transportes de passageiros com 16 e 40 lugares. Secretaria
Municipal de Assistência Social e Esportes. Recursos: Livres,
Atenção Básica, Bloco de Financiamento da Proteção Social.
FESISA TRANSPORTES ESCOLAR VIAGENS E TURISMO
LTDA - CNPJ/MF sob o n° 81.085.193/0001-22
LTE

3

UNID.

MARCA

Vlr.Uni.

Km

Serviços

1,19

Km

Contratação de empresa especializada em
transporte terrestre para prestar serviço de
locomoção, cujo veículo com ano de fabricação de no
máximo 10 anos, que possua segurança necessária,
em ótimas condições, com capacidade mínima de
16 (dezesseis) pessoas, combustível, motorista e
manutenção do veículo por responsabilidade da
contratada. Para percorrer um trajeto de 3.500
km (três mil e quinhentos) Obs.: apresentar laudo
técnico de inspeção veicular expedido pelo órgão
competente. Transporte compreende - Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS, unidade1,
unidade 2, unidade 3, unidade 4 e equipes volantes
no Município de Guarapuava.
CRAS I, Rua Corumbá, nº 452, Distrito Guaratu –
equipe colante Distrito Palmeirinha.CRAS II, Rua
Alcione Bastos, 157 esquina com João Lacerda
Caldas Morro Alto, Guarapuava – Paraná.CRAS
III, Rua Avenida Aragão de Mattos Leão, nº 2752,
Jardim das Américas, Guarapuava-Paraná.CRAS IV,
Rua Afonso Pena, 183, Boqueirão – equipe volante
Distrito de Entre Rios.- O combustível deverá ser
por conta do fornecedor, assistência dos veículos
e substituição imediata dos veículos que apresentar
problemas, por veículo com iguais especificações ao
veículo licitado.

Serviços

0,77

Km

Contratação de empresa especializada em
transporte terrestre para prestar serviço de
locomoção, cujo veículo com ano de fabricação de no
máximo 10 anos, que possua segurança necessária,
em ótimas condições, com capacidade mínima de
16 (dezesseis) pessoas, combustível, motorista e
manutenção do veículo por responsabilidade da
contratada. Para percorrer um trajeto de 3.500
km (três mil e quinhentos) Obs.: apresentar laudo
técnico de inspeção veicular expedido pelo órgão
competente. Transporte compreende: Sede Rua
Senador Pinheiro Machado, 1075 Alto da XV e
os Centros de Referência Especial de Assistência
Social – CREAS, unidade 1 e unidade 2, Município
de Guarapuava.CREAS I,
Rua Guaíra, 1921,
alto da XV, Guarapuava- Paraná.CREAS II,
Rua Comendador Norberto, n° 138 – Centro –
Guarapuava – Paraná.- O combustível deverá ser
por conta do fornecedor, assistência dos veículos
e substituição imediata dos veículos que apresentar
problemas, por veículo com iguais especificações ao
veículo licitado.

Serviços.

0,95

4,05

6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Locação de veículo para locomoção para o período
de 12 (doze) meses:
Contratação de empresa para serviços de
transporte para no mínimo (16) lugares. Sendo 02
veículos, com motorista. Ano não inferior a 2010,
marca/modelo diversos, os quais serão utilizados
pela Secretaria de Esportes e Recreação durante
os eventos esportivos dentro e fora do Município.
Exigência para os veículos: Cada veículo deverá
apresentar todos os equipamentos de segurança.
O combustível deverá ser por conta do fornecedor
bem como oferecer assistência dos veículos e
substituição imediata do veículo que apresentar
problemas, por veículo com iguais especificações
ao veículo licitado.

V.
UNIT.

5

Serviços

Boletim Oficial do Município - 18

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 003/2015
- PMG
PROCESSO N.º 862/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO
396/2014
VALIDADE: 12 (Doze meses) –29/01/2015 à 29/01/2016.
Publicação em atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
transportes de passageiros com 16 e 40 lugares. Secretaria
Municipal de Assistência Social. Recursos: Atenção Básica,
Bloco de Financiamento da Proteção Social.
OSMAR KENDRICK DE CAMARGO ME - CNPJ/MF sob o
n° 12.474.863/0001-80
LTE

7

UNID.

Km

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Contratação de empresa
especializada em transporte
terrestre para prestar serviço
de locomoção, cujo veículo
com ano de fabricação de no
máximo 10 anos, que possua
segurança necessária, em ótimas
condições, com capacidade
mínima de 16 (dezesseis)
pessoas, combustível, motorista
e manutenção do veículo por
responsabilidade da contratada.
Para percorrer um trajeto de
3.500 km (três mil e quinhentos).
Transporte compreende: Sede
Rua Senador Pinheiro Machado,
1075 Alto da XV e os núcleos
de serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos.- O
combustível deverá ser por conta
do fornecedor, assistência dos
veículos e substituição imediata
dos veículos que apresentar
problemas, por veículo com iguais
especificações ao veículo licitado.

MARCA

V.
UNIT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Km

Serviços

UNID.

1,00

1

MARCA

Locação de veículo para locomoção para o período de 12
(doze) meses:
Contratação de empresa para serviços de transportes
para no mínimo (16) passageiros. Sendo 02 veículos com
motorista, ano não inferior a 2010, marca/modelo diversos,
os quais serão utilizados pelas Secretarias Municipais,
exceto Secretaria de Esportes e Recreação, quando de
transportes para participação de eventos e viagens dentro
e fora do município. O combustível deverá ser por conta
do fornecedor, bem como a assistência dos veículos
e substituição imediata dos veículos que apresentar
problemas, por veículo com iguais especificações ao
veículo licitado. A empresa deverá oferecer seguro de
responsabilidade civil dos veículos para os passageiros
transportados e terceiros em caso de acidentes, quaisquer
danos causados a terceiros será de total responsabilidade
da empresa contratada.

V
UNIT.

Serviços.

2,15

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 05/2015 PMG
PROCESSO N.º 888/2014 - PMG – PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 414/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/01/2015 à 30/01/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: aquisição de Material de Laboratório. (Kit de HIV)
L C I PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA EPP - CNPJ/MF
sob o n° 07.293.786/0001-21
LTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 004/2015
- PMG
PROCESSO N.º 862/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO
396/2014
VALIDADE: 12 (Doze meses) –29/01/2015 à 29/01/2016.
Publicação em atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
transportes de passageiros com 16 e 40 lugares. Secretaria
Municipal de Administração, Agricultura, Assistência Social,
Comunicação, Esportes e Recreação, Educação e Cultura,
Executiva, Finanças, Habitação e Urbanismo, Indústria,
Comercio e Turismo, Meio Ambiente, Ouvidoria, Obras,
Planejamento, Procuradoria e Saúde. Recursos: Livres, Taxa
– Poder de Política, 5% Sobre Transferências Constitucionais,
25% Demais Impostos Vinculados à Educação, Atenção
Básica, Bloco de Financiamento da Proteção Social.
VIDAL DANIEL DA FONTOURA E CIA LTDA - CNPJ/MF sob
o n° 12.125.157/0001-22
LTE

1
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Kit

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Conjunto para exames de
Elisa
Contendo: 1 kit de HIV
1.2.0 COMBO: Antígeno e
anticorpo combinado, reação
imunoensaio enzimático
(ELISA) com 1 (uma)
microplaca contendo; 12
(doze) tiras com 8 (oito) poços
cada totalizando 96 (noventa
e seis) poços cada placa,
cujo procedimento técnico
utilize em sua primeira etapa
um volume de amostras igual
ou superior a 50 (cinquenta)
microlitros e tempo de
reação de no máximo 120
(cento e vinte) minutos nas
três incubações. 1 Kit de
HBsAg reação imunoensaio
enzimático (ELISA) com 1
(uma) microplaca contendo 12
(doze) tiras com 8 (oito) poços
cada totalizando 96 (noventa
e seis) poços cada placa,
cujo procedimetno técnico
utilize em sua primeira etapa
um volume de amostras igual
ou superior a 50 (cinquenta)
micolitros e tempo de reação
de no máximo 2 (duas) horas.

MARCA

V.
UNIT.

Katal/
Interkit

400,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 006/2015
- PMG
PROCESSO N.º 921/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 439/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/01/2015 à 30/01/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de passagens rodoviárias
REUNIDAS TURISMO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 04.176.082/0001-80
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V.
UNIT.

1

UN

Bilhetes para passagens de transporte
rodoviário de Guarapuava/PR para o
Pinhão/PR

11,75

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

2

3

4

UN

UN

UN

Ano XIX - Nº 1015

Bilhetes para passagens de transporte
rodoviário de Pinhão para Guarapuava/PR

Bilhetes para passagens de transporte
rodoviário de Guarapuava/PR para União
da Vitória

Bilhetes para passagens de transporte
rodoviário de União da Vitória para
Guarapuava/PR

12,26

V.
UNIT.

LTE

UNID.

4

UN

Lâmpada fluorescente 25W
compacta com reator eletrônico
acoplado, tensão 220v, luz branca,
trio, base E 27.

UN

Lâmpada fluorescente 25w
compacta com reator eletrônico
acoplado, tensão 110v, luz branca
trio E27

AIHA

UN

Reator eletrônico fluorescente
2x40w bivolt para lâmpada tubular
fluorescente.

BRASILUX

7

UN

Reator eletrônico fluorescente
2x20w bivolt para lâmpada tubular
fluorescente.

BRASILUX

14,00

8

UN

Reator eletrônico 1x40w bivolt para
lâmpada tubular fluorescente.

BRASILUX

13,25

9

UN

Reator eletrônico 1x20w bivolt para
lâmpada tubular fluorescente.

BRASILUX

9,25

UN

Conjunto de tomada 2P+T
sobrepor 20 amperes, sistema X,
branca (tomada + caixa).

ILUMI

11

UN

Conjunto de tomada 2P+T embutir
20 amperes para caixa 4”x2”

ILUMI

4,95

15

m.

Cabo flexível paralelo 2x2,5m/m
branco, condutor de cobre.

CORFIO

1,28

16

UN

Plugue macho bipino 10A branco.

MEC
TRONIC

2,30

5

6

10

AIHA

9,00

9,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

2

UN

Lâmpada fluorescente 20W T8, tipo
tubular, base bipino, cor branca.
Fabricação Luminux, Osram, Philips
ou similar.

Ourolux

3,98

3

UN

Lâmpada fluorescente 15w T8, tipo
tubular, base bipino, cor branca.
Fabricação Luminux, Osram, Philips
ou similar.

Ourolux

8,74

12

Rl

Fita Isolante na cor preta, antichama, 19mm x 20m

Decorlux

2,69

13

UN

Canaletas plásticas na cor
branca, 20mm x 10mm x 2000mm
comprimento.

Ilumi

2,29

14

UN

Disjuntor termomagnético unipolar
30A

Soprano

7,43

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 009/2015
- PMG
PROCESSO N.º 915 - PMG – PREGÃO ELETRÔNICO N.º
435/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/01/2015 à 30/01/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de cargas de oxigênio medicinal e gás
comprimido
RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 02.231.842/0001-80
LTE

ITEM

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

1

1

Un.

Carga de gás de
oxigênio medicinal de
8 a 10m³

Linde
Gases
Ltda

167,71

1

2

Un.

Carga de gás de
oxigênio medicinal de
6 a 8m³

Linde
Gases
Ltda

121,12

1

3

Un.

Carga de gás de
oxigênio medicinal de
3 a 4m³

Linde
Gases
Ltda

95,03

1

4

Un.

Carga de gás de
oxigênio medicinal de
0,5 a 1m³

Linde
Gases
Ltda

78,26

1

5

Un.

Carga de gás de
oxigênio medicinal
de 4m³

Linde
Gases
Ltda

236,5429

5,45

PROCESSO N.º883- PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º
411/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/01/2015 à 30/01/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material elétrico
MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATEREAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 11.979.732/0001-91
UNID.

3,98

18,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2015
- PMG

LTE

Ourolux

1

46,00

PROCESSO N.º 883/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 411/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/01/2015 à 30/01/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material elétrico
DANNA COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ/MF sob o n° 13.550.358/0001-30
MARCA

UN

Lâmpada 40 W fluorescente T8, tipo
tubular, base bipino, cor branca.
Fabricação Luminux, Osram, Philips
ou similar.

44,99

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 07/2015 PMG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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V.
UNIT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 10/2015 PMG
PROCESSO N.º 890/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 416/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 02/03/2015 à 02/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de medicamentos
BRUTHAN COMERCIAL LTDA
CNPJ/MF sob o n° 02.625.813/0001-00
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

COMP

MARCA

V.
UNIT.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

37

Lt.

Sustagem. lata 400g

Ano XIX - Nº 1015

Lata com 400g. Sustagen® ajuda
a complementar a alimentação
quando não se consegue consumir
diariamente todos os nutrientes e
energia nas quantidades e porções
adequadas. É o complemento
alimentar que contém as maiores
quantidades de nutrientes que
o brasileiro vem consumindo
menos que o adequado*, como
Cálcio, Ferro, Potássio, Vitamina
A e Vitamina E ( 25 vitaminas e
minerais). Ingredientes: leite em
pó desnatado instantâneo (leite
em pó desnatado e emulsificante
lecitina de soja), sacarose, leite em
pó integral instantâneo (leite em pó
integral e emulsificante lecitina de
soja), cacau, fosfato de magnésio,
ascorbato de sódio, maltodextrina,
sulfato ferroso, inositol, acetato
de dl-alfa tocoferol, iodeto
de potássio, sulfato de zinco,
niacinamida, sulfato de manganês,
vitamina K1, sulfato cúprico,
pantotenato de cálcio, acetato de
retinol, vitamina B12, cloridrato
de piridoxina, cloridrato de
tiamina, riboflavina, colecalciferol,
ácido fólico, cloreto de cromo,
biotina, estabilizante carragena e
aromatizante. Não contém glúten.
Contém lactose.

SUSTAGEM
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24,00

29

fr.

Nutridrink Protein frasco com 200 ml

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 11/2015 PMG
PROCESSO N.º 890/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 416/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 02/03/2015 à 02/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Medicamentos
CIRÚRGICA VITÓRIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI
CNPJ/MF sob o n° 07.700.245/0001-70
LTE

27

UNID.

Frs

DESCRIÇÃO
DO
PRODUTO

Nutridrink Compact
- frasco com 125ml

COMP
Marca Support Frasco com 125ml.
Nutridrink Compact
é um suplemento
oral, que tem
grande quantidade
de calorias em
pequeno volume,
o que facilita a
aceitação e ajuda
a manter ou
recuperar o peso
de pessoas que
não se alimentam
bem. Nutridrink
Compact é
completo e em
apenas 125ml
oferece 300
calorias, 12 gramas
de proteínas,
hipercalórico e
normoproteico.
Isento de lactose,
glúten e sacarose.
Possui todas
as vitaminas
e minerais
necessárias para
uma boa nutrição.
Distribuição
calórica: 2,4 kcal
/ ml HC: 49% (
maltose 49%,
polissacarídeos
48% e outros
carboidratos 3%).
37gr / 125ml PROT:
16% ( caseinato
97%, proteina do
soro do leite 3% ).
12gr / 125ml
LIP: 35% ( óleo de
canola 56%, óleo
de girassol 44% ).
12gr / 125ml

MARCA

V.
UNIT.

Marca Support Frasco com 200ml.
Nutridrink protein
é um suplemento
rico em vitaminas
e minerais e
com excelente
perfil lipídico.
é uma fórmula
hiperprotéica 20g
de proteínas/
embalagem, e
hipercalórica
300kcal/
embalagem.
isenta de glúten.
contém sacarose e
lactose. indicações:
desnutrição
proteico-calórica,
pacientes em
risco nutricional,
pacientes
debilitados com
baixa ingestão
de proteínas ou
com mobilidade
limitada, pacientes
em pré e pósoperatório,
pacientes
geriátricos
submetidos
a cirurgias
ortopédicas,
distúrbios
neurológicos e
pacientes graves
em uti.

NUTRIDRINK
PROTEIN
SUPORT

20,75

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 12/2015 PMG
PROCESSO N.º 890/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 416/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 02/03/2015 à 02/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Medicamentos
MARIA HELENA VERENKA LOURES - ME
CNPJ/MF sob o n° 06.372.144/0001-55
LT

1

UNID.

pct

DESCRIÇÃO
DO
PRODUTO

Albumina, pacote
de 1kg

Pacote com 1kg sem sabor.
Composto natural, obtido da
pasteurização e da secagem
instantânea da clara de
ovo, sem qualquer tipo de
conservante.

Aptamil H.A.

Marca Danone, Lata com
800g. Alimentação para
a prevenção de alergias
alimentares para lactentes
com risco. Aptamil HA é uma
fórmula infantil hipoalergênica
à base de proteína do soro do
leite parcialmente hidrolisada,
com adição de prebióticos,
ácidos graxos de cadeia
longa - LcPUFAs (DHA –
ácido docosahexaenóico e
ARA – ácido araquidônico)
e nucleotídeos. Isento
de sacarose, frutose e
glúten. Ingredientes,
lactose, concentrado de
proteína do soro do leite
hidrolisada, óleos vegetais
(palma, canola, coco,
girassol, Mortierella alpina),
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo,
fosfato de potássio, cloreto
de cálcio, óleo de peixe,
cloreto de colina, vitamina
C, taurina, inositol, sulfato
ferroso, sulfato de zinco,
uridina, citidina, vitamina
E, adenosina, inosina,
L-carnitina, niacina,
guanosina, acido pantotenico,
biotina, sulfato cúprico, ácido
fólico, vitaminas A, B2, B1,
D, B6, sulfato de manganês,
iodeto de potássio, vitamina
K, selenito de sódio,
emulsificantes mono e
diglicerídeos e lecitina
de soja. NÃO CONTEM
GLUTEN.

20,75

NUTRIDRINK
COMPACT
SUPORT
2

Lt.

COMP

MARCA

BODY
NUTRY

V.
UNIT.

45,00

37,54

DANONE

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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4

Lt.

5

Lt.

6

Lt.

Aptamil 2 - lata
de 800gr

Aptamil 1

Aptamil Pré

Aptamil Pepti

Marca Danone - Lata
800g. Fórmula infantil de
seguimento para lactentes
a partir de 6 meses de
vida, com DHA e ARA e
prebióticos, com proteínas
lácteas. Lactose, leite
parcialmente desnatado em
pó, óleos de canola, coco,
girassol, palma, soro do leite,
galactooligossacarídeos,
frutooligossacarídeos,
maltodextrina, carbonato
de cálcio, óleo de peixe,
Mortierella Alpina, Vitamina
C. caseinato de cálcio,
taurina, inositol, nucleotídeos,
sulfato de ferro, VItamina E,
fosfato de potássio, sulfato
de zinco, cloreto de colina,
niacina, fosfato de cálcio
tribásico, gluconato cúprico,
D-pantotenato de cálcio,
Vitaminas A, B1, D, B2, B6,
iodato de potássio, sulfato
de manganês, ácido fólico,
Vitamina K, selênio, biotina,
Vitamina B12, emulsificante,
mono e diglicerídeos, não
contém glutén.
Marca Danone – lata com
800 grams. Aptamil 1 é uma
fórmula infantil de partida de
0 a 6 meses, com exclusivo
mix com 98% das gorduras
de origem vegetal de ótima
digestibilidade, com DHA
e ARA e Prebióticos, com
proteínas lácteas.
Marca Danone - Lata 800g.
É uma fórmula infantil
elaborada para atender as
necessidades nutricionais
de lactentes de 0 a 6
meses nascidos a termo
ou pré termo. Contém
Lcpufas, ácido graxos
polinsaturados de cadeia
muito longa,principalmente
os ácidos araquidônico
(ARA) e docosahexanóico
(DHA). Fundamental para o
desenvolvimento neuromotor
e visual.
Marca Danone - Lata com
800g. Aptamil Pepti é uma
fórmula hipoalergênica à base
de proteína do soro do leite
extensamente hidrolisada
(85% de peptídeos e 15%
de aminoácidos livres),
com adição de prebióticos,
ácidos graxos de cadeia
longa - LcPUFAs (DHA –
Docosahexaenoico e ARA
Araquidônico) e nucleotídeos.
Isento de sacarose, frutose
e glúten. Ingredientes,
Proteína hidrolisada do
soro de leite, maltodextrina,
óleos vegetais (palma,
canola, coco, girassol),
galactooligossacarídeos
(GOS), fruto-oligossacarídeos
(FOS), fosfato tricálcico,
cloreto de potássio, óleo de
peixe, cloreto de magnésio,
citrato trissódico, óleo de
Mortierella alpina, carbonato
de cálcio, vitamina C, cloreto
de colina, taurina, sulfato
ferroso, inositol, sulfato de
zinco, nucleotídeos (uridina,
citidina, adenosina, inosina,
guanosina), vitamina
E, L-carnitina, niacina,
d-pantotenato de cálcio,
d-biotina, sulfato de cobre,
ácido fólico, vitaminas A,
B12, B1, B2, D, B6, sulfato
de manganês, iodeto de
potássio, vitamina K, selenito
de sódio, emulsificantes
ésteres de ácido cítrico e
mono e diglicerídeos. NÃO
CONTEM GLÚTEN.
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Caseical

29,99
DANONE

8

Lt.

Fiber mais - lata
com 260gr

21,97
DANONE

49,99
DANONE

9

46,00

DANONE

Lt.

Fortifit

Marca Support - Lata
com 250g. Caseical é um
módulo de proteína de alto
valor biólogico, de ótima
digestibilidade e versatilidade.
Não contém glúten.
Utilizado para pacientes
adultos e pediátricos, com
necessidades protéicas
elevadas: desnutrição,
infecção, sepse, pacientes
queimados e com câncer.
Ingredientes, caseinato de
cálcio.
Marca Nestlé - Lata com
260g, sem sabor. Fiber
Mais é um suplemento
alimentar de fibra solúvel
indicado para aumentar a
ingestão rotineira de fibras
dietéticas. É o resultado da
hidrólise parcial da goma
guar e da adição de inulina.
Facilmente adicionado a
uma grande variedade de
alimentos e bebidas e não
altera a textura, aroma e
sabor dos produtos aos quais
é adicionado. Possui 60%
Goma guar e 40% Inulina,
essa combinação garante
uma excelente performance
como regulador intestinal
e confere um maior efeito
prebiótico. Ingredientes,
Goma Guar Parcialmente
Hidrolisada e Inulina. Não
contém Glúten e sacarose.
Marca Support - Lata com
280g. FortiFit é um alimento
para suplementação
nutricional hiperproteico,
com somente 150 kcal em
150 ml, que contém uma
combinação exclusiva
de alta concentração de
Leucina, outros aminoácidos
essenciais e Vitamina D.
FortiFit contém elementos
nutricionais necessários à
síntese e função muscular.
Nutriservice infoma que sua
composição tem o objetivo de
garantir uma rápida absorção
da proteína (whey protein),
proporcionando um pico
de aminoácidos no sangue
e estimulando o ganho
de massa magra e força
muscular. Além disso, FortiFit
é enriquecido com um mix de
carotenoides fibras, Cálcio e
mais 27 vitaminas e minerais,
incluindo os antioxidantes.
Possui 0,5gr de lactose em
150ml. Não contém glúten.
FortiFit é indicado a partir
dos 18 anos, para o ganho
de força e massa muscular,
recomendado para pacientes
na pré Sarcopenia, no
tratamento da Sarcopenia,
em pacientes com obesidade
sarcopênica, pacientes em
bom estado nutricional com
necessidades proteicas
elevadas, paciente com
sobrepeso ou obeso com
necessidades proteicas
elevadas, paciente com
histórico de perda de força
sem redução súbita de peso
e para o pós operatório de
cirurgia bariátrica.
Fonte proteica: 100% whey
protein isolado, adicionado
de l-leucina, l-valina e
l-isoleucina (BCAA)

60,89
SUPPORT

36.44

NESTLÉ

38,20

SUPPORT
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Fortini - lata com
400grs

Marca Danone - Lata 400g
sem sabor Nutrição oral
ou enteral em pó para
crianças a partir de 1 ano
de idade, nutricionalmente
completo e rico em vitaminas
e minerais. Pode ser
adicionado diretamente nos
alimentos. Isento de lactose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Lata com 400g. Fortini é um
alimento em pó para nutrição
enteral ou oral para crianças
a partir de 1 ano de idade.
Nutricionalmente completo
e rico em vitaminas e sais
minerais. Permite preparo
nas diluições 1,0Kcal/
ml, 1,25Kcal/ml e 1,5Kcal/
ml. Pode ser adicionado
diretamente nos alimentos.
Isento de lactose e glúten.
Possui sacarose.
Distribuição calórica:
Proteínas: 9% (100%
caseinato)
Carboidratos: 50%
(84% maltodextrina e 16%
sacarose)
Lipídios: 41% (óleos de
palma, girassol e semente
de colza)
Outras
Suplementações:colina,
carnitina e taurina.
Relação ω6:ω3: 5:1
Relação kcalnão proteica/
gN - 258:1
Osmolaridade(mOsm/L):
206 (1,0kcla/ml) / 343
(1,5kcal/ml)

Nutrison
Advanced Hepato

Marca Support - Alimento
para situação metabólica
especial para nutrição
enteral ou oral formulado
para distúrbio da função
hepática rica em aminoácidos
de cadeia ramificada e
baixo teor de aminoácidos
aromáticos, hipercalórica,
permitindo um melhor manejo
da encefalopatia hepática
e favorecendo a síntese
proteíca. Isento de sacarose
e lactose. Não contém glúten.
Envelope 90g.

Impact - Nestle

Marca Nestlé - Impact,
nutrição hiperproteíca,
desenvolvida para
situações metabólicas
especiais, enriquecida com
nutrientes como arginina,
ácidos graxos, ômega 3
e nucleotídeos. Isento de
açúcares, lactose e glúten.
Pacientes com problemas
de cicatrização de feridas
gerais, incluindo úlceras
por pressão. Pacientes pré
e pós cirúrgicos em terapia
nutricional oral, evitando
riscos de deiscências
anastomóticas, infecção das
feridas cirúrgicas ou feridas
provocadas por trauma,
osmolalidade 350mOsm/kg
de água. Embalagem Tetra
Square de 1 litro.
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Milnutri Pronutra

DANONE

20,44
SUPPORT

18

28,93

NESTLE

Lt.

Nan Soy

Marca Danone - Lata com
800g. Milnutri, é uma fórmula
infantil completa, composto
lácteo com óleos vegetais e
fibras. possui vitaminas A e
D auxiliando no crescimento
e formação dos ossos e
dentes, Ferro previnindo
a anemia ferropriva, baixo
teor de Sódio, previnindo
hipertensão e sobrecarga
renal e um nível adequado de
proteínas para redizir o risco
de obesidade futura. Contém
DHA (ômega 3) essencial
para o desenvolvimento
cerebral, visual e motor,
sem falar dos prebióticos
(fibras alimentares) que
promovem ótimo trãnsito
intestinal e reduz infecções e
alergias.Ingredientes: leite
parcialmente desnatado,
lactose, óleo de girassol,
óleo de colza, óleo de coco,
óleo de palma, maltodextrina,
proteína do soro do leite,
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo, óleo
de peixe, cálcio, vitamina C,
ferro, inositol, zinco, vitamina
E, colina, carnitina,cobre,
ácido pantotenico, niacina,
vitamina A, vitamina B1,
vitamina B6, manganês,
vitamina B2, potássio, ácido
fólico, selenio, vitamina
K, vitamina D, biotina e
aromatizante. Isento de
Glúten.
Marca Nestlé - Lata com
800g. Nan Soy é uma fórmula
infantil especial, segurança
na substituição da proteína
animal. 100% proteína
isolada de soja. Indicado nos
casos de alergia à proteína
do leite de vaca. Indicado a
partir 06 meses de vida, sem
comprometimento do trato
gastrintestinal. Ingredientes:
Maltodextrina, proteína
isolada de soja (fonte
protéica), oleína de palma,
óleo de soja, óleo de coco,
sais minerais (fosfato de
cálcio, citrato de cálcio,
cloreto de potássio, fosfato de
magnésio, citrato de potássio,
cloreto de sódio, sulfato de
zinco, sulfato ferroso, sulfato
de cobre, iodeto de potássio),
óleo de girassol, vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina
E, pantotenato de cálcio,
vitamina A, vitamina B2,
vitamina B6, vitamina B1,
vitamina D, vitamina K,
ácido fólico, biotina, vitamina
B12), metionina, cloreto de
colina, taurina, L-carnitina e
regulador de acidez hidróxido
de potássio. DHA/ARA. Não
Contém Glúten. Não contém
leite ou produtos lácteos.

24,85

DANONE

NESTLE

20,50
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Neocate

Marca Support - Lata com
400g. Neocate é uma fórmula
de aminoácidos adequada
às necessidades de crianças
desde o nascimento. Alta
absorção, com mínimo risco
de intolerância. Indicações:
Nutrição enteral precoce/
mínima em terapia intensiva
neonatal e pediátrica,
transição de nutrição
parenteral para enteral,
síndrome do intestino curto e
outros distúrbios absortivos
moderados a graves, alergia
alimentar (ao leite de vaca,
à soja, a hidrolisados e
a múltiplas proteínas),
com estado nutricional
comprometido, placebo
para diagnóstico de alergia
alimentar. Ingredientes:
xarope de glicose, óleos
de coco, açafrão e soja;
L-arginina, L-aspartato,
L-leucina, L-acetado de
lisina, fosfato de cálcio
dibásico, L-glutamina,
L-prolina, citrato tripotássio,
L-valina, L-isoleucina,
glicina, L-treonina, L-tirosina,
L-fenilalanina, L-serina,
L-histidina, L-alanina, L-cisitna, L-triptofano, cloreto
de sódio, L-metionina,
aspartato de magnésio,
cloreto de magnésio, citrato
de cálcio, bitartáro de colina,
inositol, cloreto de potássio,
vitamina c, sulfato ferroso,
taurina, sulfato de zinco,
L-carnitina, niacina, vitamina
E, pantotenato de cálcio,
sulfatos de manganês e de
cobre, vitaminas B6, B2,
B1 e A, iodeto de potássio,
cloreto de romo, ácido
fólico, selenito de sódio,
molibdato de sódio, vitamina
K, D-biotina, vitaminas D3 e
B12, emulsificante ésteres de
ácido cítrico e ácidos graxos
com glicerol.
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Neocate Advance

SUPPORT
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Nutren 1.0 400g

Marca Danone - Lata com
400g. Neocate é uma
fórmula de aminoácidos
elementar, não alergênica,
nutricionalmente completa,
em pó, adequada às
necessidades de crianças
a partir de 1 ano de idade,
com alergias alimentares
ou distúrbios da digestão
e absorção de nutrientes.
Isenta de proteína láctea,
lactose, sacarose,galactose,
frutose e glutén. Alta
absorção, com mínimo risco
de intolerância. Indicações:
Nutrição enteral precoce/
mínima em terapia intensiva
neonatal e pediátrica,
transição de nutrição
parenteral para enteral,
síndrome do intestino curto e
outros distúrbios absortivos
moderados a graves, alergia
alimentar (ao leite de vaca,
à soja, a hidrolisados e
a múltiplas proteínas),
com estado nutricional
comprometido, placebo
para diagnóstico de alergia
alimentar. Ingredientes:
xarope de glicose, óleos
de coco, açafrão e soja;
L-arginina, L-aspartato,
L-leucina, L-acetado de
lisina, fosfato de cálcio
dibásico, L-glutamina,
L-prolina, citrato tripotássio,
L-valina, L-isoleucina,
glicina, L-treonina, L-tirosina,
L-fenilalanina, L-serina,
L-histidina, L-alanina, L-cisitna, L-triptofano, cloreto
de sódio, L-metionina,
aspartato de magnésio,
cloreto de magnésio, citrato
de cálcio, bitartáro de colina,
inositol, cloreto de potássio,
vitamina c, sulfato ferroso,
taurina, sulfato de zinco,
L-carnitina, niacina, vitamina
E, pantotenato de cálcio,
sulfatos de manganês e de
cobre, vitaminas B6, B2,
B1 e A, iodeto de potássio,
cloreto de romo, ácido
fólico, selenito de sódio,
molibdato de sódio, vitamina
K, D-biotina, vitaminas D3 e
B12, emulsificante ésteres de
ácido cítrico e ácidos graxos
com glicerol, osmolaridade de
288mOsm/kg água.
Marca Nestlé - Lata com
400g.Nutren 1.0 é uma
nutrição completa e
balanceada para manutenção
e / ou recuperação do
estado nutricional. Isenta
de glúten, colesterol e
lactose. Indicada para
intolerância à lactose,
desnutrição, doença
celíaca, anorexia, estados
neurológicos. Ingredientes:
Maltodextrina, xarope de
milho, proteína do soro do
leite, sacarose, caseinato de
potássio obtido do leite de
vaca, óleo de canola de baixo
teor erúcico, triglicerídeos
de cadeia média, óleo de
milho, lecitina de soja,
fosfato de sódio, fosfato
de potássio, vitaminas
(vitamina A, vitamina D,
vitamina E, vitamina K,
vitamina C, vitamina B1,
vitamina B2, niacina, vitamina
B6, ácido fólico, ácido
pantotênico, vitamina B12,
tiamina e taurina), cloreto
de magnésio, carbonato
de cálcio, bitartarato de
colina, cloreto de cálcio,
minerais (manganês, ferro,
cobre, zinco, selênio,
cromo, molibdênio e iodo),
L-carnitina, acidulante ácido
cítrico e aromatizante.

161,10

DANONE

20,10

NESTLE
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Nutren Active

Nutren Jr 400g

Marca Nestlé - Lata com
400g. Nutren Active é
ideal para quem busca a
reeducação alimentar mesmo
sem tempo para se alimentar
corretamente.
Contém 25 vitaminas e
minerais, além de ser uma
importante fonte de proteínas.
Nutren Active possui Prebio
1, um avançado ingrediente
desenvolvido pela Nestlé
que contribui com a saúde
do sistema digestório,
melhorando o aproveitamento
dos nutrientes presentes nos
alimentos. Nutren Active pode
ser consumido a qualquer
hora, frio ou quente. Isento de
sacarose. Ingredientes:
100% Leite em pó
desnatado, 40%
maltodextrina, 60% lactose,
frutooligossacarídeos,
100% gordura láctea,
30% inulina, 70% FOS,
minerais, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja
e aromatizante. Isento de
Glúten.
Marca Nestlé - Lata com
400g. Nutren Júnior é
uma nutrição completa e
balanceada especialmente
desenvolvida para atender
às necessidades de crianças
de 01 a 10 anos. Contribui
para recuperação nutricional
de crianças debilitadas.
Ingredientes: Sacarose,
maltodextrina, xarope de
milho, proteína do soro de
leite, óleo de girassol com
alto teor oleico, caseinato de
potássio obtido do leite de
vaca, óleo de canola de baixo
teor erúcico, triglicerídeos
de cadeia média, óleo de
milho, lecitina de soja,
fosfato de potássio, citrato de
cálcio, carbonato de cálcio,
fosfato de sódio, cloreto de
cálcio, vitaminas (vitamina
A, beta-caroteno, vitamina
D, vitamina E, vitamina
K, vitamina C, vitamina
B1, vitamina B2, niacina,
vitamina B6, ácido fólico,
ácido pantotênico, biotina e
taurina), bitartarato de colina,
cloreto de magnésio, minerais
(zinco, ferro, cobre, cromo,
molibdênio e iodo), L-carnitina
e aromatizante. Não Contém
Glúten e Lactose.
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Nutridrink Max

29,93
NESTLE

30

31
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Lt.

Nutrisson Energy
- frasco com
500 ml

Nutrison Soya
- Lata com 800
gramas

Marca Support - Lata
com 350g, sem sabor.
NUTRIDRINK MAX é uma
suplementação completa
em pó. Sua fórmula é
hipercalórica e hiperproteica e
rica em vitaminas e minerais.
Além disso é enriquecido com
mix de fibras solúveis, auxilia
na manutenção ou no ganho
de peso e no tratamento da
desnutrição. É uma ótima
opção em idosos que tem
dificuldade para se alimentar,
principalmente de alimentos
sólidos, pois pode ser
adicionado a outros preparos.
A versão Sem Sabor pode
ser consumida por diabéticos,
pois é isenta de sacarose
(açúcar). Nutridrink MAX
é hiperproteico e permite
dois tipos de diluição:
normocalórica (1.0 kcal/ml)
ou hipercalórica (1.5 kcal/
ml). ISENTO DE LACTOSE
E GLÚTEN. Indicação:
desnutrição calórica,
risco nutricional, pré e
pós operatório, pacientes
neurólogicos, idosos com
baixo consumo calórica. Para
pessoas que necessitam
de um aporte maior de
energia, proteínas, vitaminas
e minerais. Distribuição
nutricional: 1,5 kcal / ml.
Proteínas: 20% (65% proteína
de soja e 35% caseinato).
Carboidratos: 50% (78,7%
xarope de glicose e 21,3%
sacarose no sabor baunilha
e 100% xarope de glicose no
neutro) Lipídios: 30% (41%
óleo de palma, 34% óleo
de girassol e 25% óleo de
canola). Fibras: 82% GOS,
12% pectina e 6% FOS.
Marca Support - Frasco com
500ml. Nutrison Energy é
uma dieta nutricionalmente
completa, hipercalórica e
adequado teor proteico,
enriquecida com mix de
carotenóides. Indicada para
pacientes com necessidades
elevadas, restrição hídrica,
desnutrição, pré ou pós
operatório, cardiopatas,
pacientes com AVC.
Hipossódica. Isenta de
sacarose, lactose e glúten.
Densidade calórica: 1,5 kcal
/ ml.
Marca Support - Lata com
800g. Nutrison Soya é
uma fórmula em pó para
alimentação alimentação
por sonda - alternativa
para ingestão de alimentos
quando não é possível se
alimentar via oral. Basta
adicionar água para o
preparo. Nutricionalmente
completa, pois contém
todas as vitaminas e
minerais e quantidades
adequadas de calorias,
proteinas, carboidratos e
lipídios (gorduras) para uma
boa nutrição. Não contém
lactose, sacarose e glúten.
Indicação, Nutrison Soya é
indicado para manter e/ou
recuperar o estado nutricional
de pacientes que, por algum
motivo, podem se alimentar
pela boca.

29,90

SUPPORT

10,80

SUPPORT

26,17

SUPPORT

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

32

33

34

35

Lt.

Lt.

Lt.

Lt.

Nutrison Soya
Multi Fiber lata
com 800g

Oligossac, lata
com 400g cada

Pregomin Pepti

Nutri Renal D

Marca Support - Lata com
800g. Nutrison MF (Multi
Fiber) é uma fórmula em
pó enriquecida com fibras,
para alimentação por sonda
- alternativa para ingestão
de alimentos quando não é
possível se alimentar via oral.
Basta adicionar água para o
preparo. É Nutricionalmente
completa, pois contém todas
as vitaminas e minerais e
quantidades adequadas
de calorias, proteínas,
carboidratos e lipídios
(gorduras) para uma boa
nutrição. Não contém lactose,
sacarose e glúten. Nutrison
Soya MF (Multi Fiber) é
indicado para manter e/ou
recuperar o estado nutricional
e regularizar e/ou manter
o bom funcionamento do
intestino de pacientes que,
por algum motivo, não podem
se alimentar pela boca.
Marca Support - Lata
com 400g. Módulo de
maltodextrina, de excelente
digestibilidade e solubilidade.
Não contém glúten.
Indicações: Paciente com
necessidades calóricas
elevadas: nefropatas,
hepatopatas, pacientes
pediátricos, fibrose cística,
entre outras situações.
Indicações: Paciente com
necessidades calóricas
elevadas: nefropatas,
hepatopatas, pacientes
pediátricos, fibrose cística,
entre outras situações.
Marca Danone - Lata com
400g. Pregomin Pepti, é uma
dieta (leite) semi-elementar
e hipoalergênica, à base
de proteína extensamente
hidrolisada de soro de leite.
Indicações: Alimentação de
lactentes e crianças que
apresentem alergia à proteína
do leite de vaca e / ou soja,
distúrbios absortivos ou
outras condições clínicas
que requerem uma terapia
nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Isento de
lactose, galactose, sacarose,
frutose e glúten.
Ingredientes: Xarope de
glicose, proteína hidrolizada
de soro do leite, triglicerídeos
de cadeia média, óleos
vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico,
fosfato dihidrogenado de
potássio, cloreto de potássio,
carbonato de cálcio, óleo
de peixe, óleo de fungos,
cloreto de colina, vitamina
C, cloreto de sódio, cloreto
de magnésio, taurina,
inositol, sulfato ferroso,
vitaminaE, sulfato de zinco,
L-carnitina, uridina, citidina,
adenosina, inosina, niacina,
d-pantotenato de cálcio,
guanosina, d-biotina, sulfato
de cobre, ácido fólico, sulfato
de manganês, vitamina A,
B2, B12, B1, D,B6, iodeto de
potássio, vitamina K, selenito
de sódio, emulsificante mono
e diglicerídeos de ácidos
graxos.
Nutri Renal D é um alimento
para situação metabólicas
especiais para pacientes com
função renal comprometida.
Densidade calórica de
2,0kcal/ml adequadas
quantidades de vitaminas
A e D, contém carboidratos
com baixo impacto glicêmico,
baixo teor de potássio, sódio
e fósforo, enriquecido com
carnitina e taurina. Isento de
sacarose, lactose e glutén.
Emabalagem de 1 litro, Tetra
Pak.
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28,90

SUPPORT
38

pct

Whein Protein

28,99

SUPPORT

39

Pt.

Óleo de Coco

Pacote com 800g .
Composição: os aminoácidos
que compõem são
principalmente os de
cadeia ramificada (BCAA´s)
e também apresenta
peptídeos bioativos como:
Beta-lactoglobulina (BLG):
é o maior peptídeo do soro,
apresenta resistência a
ácidos e enzimas presentes
no estômago, o que favorece
a absorção intestinal. É o
peptídeo que apresenta
maior teor de BCAA´s.
Alfa-lactoalbumina (ALA):
Contém o maior teor de
triptofano entre todas as
fontes protéicas alimentares.
Possui fácil e rápida
digestão, apresenta atividade
antimicrobiana, que protege
o organismo contra bactérias
patogênicas. Albumina do
Soro Bovino (BSA): Rica em
cistina que é um importante
precursor de glutationa
fundamental para o sistema
de defesa antioxidante.
Imunoglobulinas (Ig´s): Atuam
melhorando a imunidade
e também possuem
atividade antioxidante.
Glicomacropeptídeos
(GMP): Melhora a absorção
de minerais pelo epitélio
intestinal, ajuda na supressão
do apetite estimulando o
pâncreas a liberar o hormônio
CCK (Colecistoquinina)
responsável pela supressão
do apetite, atua como
prebiótico e tem atuação
imunomoduladora.
Óleo de coco extra virgem,
composto por ácidos
graxos saturados, na
forma de triacilgliceróis de
cadeia média, sendo fonte
principalmente de ácido
láurico. Contém ácido oleico
e linoleico. Acidez abaixo de
0,3%, Prensado à frio, 100%
natural, 0% gorduras trans,
extraído de frutas frescas,
não contém glutén, não
hidrogenado, não refinado.
Embalagem de 500ml.

61,79

BODY NUTRI

54,10

COPRA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 13/2015 PMG
54,99

DANONE

PROCESSO N.º 890/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 416/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 02/03/2015 à 02/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Medicamentos
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 04.470.877/0001-05
LTE

UNID.

15

29,49
NUTRIMED

Lt.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Nan A. R.

COMP
Marca Nestlé - Lata com
800g. Fórmula Infantil
com Ferro para Lactentes,
espessado com amido de
milho pré-gelatinizado.
Indicada para redução dos
episódios de regurgitação,
proporcionando mais
conforto ao lactente e
aos seus familiares.
Ingredientes: leite de vaca
desnatado*, lactose, amido,
oleína de palma, soro de
leite desmineralizado*,
óleo de canola, óleo de
palmiste, óleo de milho,
lecitina de soja, vitaminas
(vitamina A, vitamina D,
vitamina E, vitamina K,
vitamina C, vitamina B1,
vitamina B2, niacina,
vitamina B6, ácido fólico,
ácido pantotênico, vitamina
B12, biotina), taurina,
sais minerais (iodeto de
potássio, sulfato ferroso,
sulfato de cobre, sulfato de
zinco). Não contém glúten

MARCA

V. UNIT.

23,00

NAN AR/
NESTLÉ

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

16

17

19

20

Lt.

Lt.

Lt.

Lt.

Nan Comfor 1

Nan Confort 2

Nan sem lactose

Nan 1 PRO

Marca Nestlé - Lata com
800g.Nan Comfor 1, é uma
fórmula infantil de partida,
adicionada de prebióticos.
usada em crianças de 0 a
seis meses de idade.Para
contribuir no tratamento
nutricional da constipação
nan comfor contém uma
mistura de prebióticos
90% gos e 10% fos a uma
concentração de 4gr/l,
proporcionando:
* fezes mais macias:
* aumento do número de
evacuações
* efeito bifidogênico:
* maior segurança
quantidade adequada de
4gr/l, que reduz o risco de
diarréia.
ingredientes:
soro de leite
desmineralizado,
maltodextrina, lactose,
leite em pó desnatado,
oleína de palma, óleo de
palma, óleo de canola,
galacto-oligossacarídeo,
óleo de milho, sais minerais
citrato de cálcio, citrato
de potássio, cloreto
de potássio, cloreto
de magnésio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco,
sulfato de cobre, sulfato
de manganês, iodeto de
potássio, selenato de
sódio, lecitina de soja,
oligofrutossacarídeo,
vitaminas vitamina c,
taurina, niacina, vitamina
e, pantotenato de cálcio,
vitamina a, vitamina b6,
vitamina b1, vitamina b2,
ácido fólico, vitamina k,
biotina, vitamina d, vitamina
b12 e l-camitina. não
contém glúten.
Marca Nestlé - Lata
800g. Nan Comfor 2, é
uma fórmula infantil de
seguimento, adicionada
de prebióticos, usada em
crianças a partir dos 6
meses de idade, contribui
no tratamento nutricional
da constipação, fezes
mais macias, aumento do
número de evacuações,
efeito bifidogênico, maior
segurança, quantidade
adequada de 4gr/l,
menor risco de diarréia.
Composição: 40% proteína
do soro de leite, 60%
caseína, óleo de palma,
óleo palmiste, óleo de
canola, óleo de milho, 80%
lactose, 20% maltodextrina,
lecitina de soja.
Marca Nestlé - Lata 800g.
Nan sem lactose é uma
fórmula infantil especial,
isenta de lactose, à base
de leite de vaca, óleos
vegetais e maltodextrina,
vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros
oligoelementos opção
adequada n aintolerância à
lactose, com DHA, ARA e
Nucelotídeos
Marca Nestlé - Lata com
800g. Nan 1 PRO é uma
fórmula infantil de partida,
favorecendo as defesas
imunológicas nos primeiros
meses de vida. Adição
de LC-PUFAS para a
modulação da resposta
imunológica. carboidratos:
100% lactose.
Reconstituição: 01 medida
rasa de pó (4,3gr) para
cada 30ml de água morna
previamente fervida.
Ingredientes:
Lactose, concentrado
protéico de soro de leite*,
oleína de palma, leite
desnatado, óleo de canola,
óleo de palmiste, óleo
de milho, sais minerais
(citrato de cálcio, cloreto
de potássio, cloreto de
magnésio, citrato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre,
iodeto de potássio, sulfato
de manganês, selenato de
sódio), vitaminas (vitamina
C, niacina, vitamina E,
pantotenato de cálcio,
vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D,
vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K, biotina), óleo
de peixe**, lecitina de soja,
ácido graxo araquidônico,
L-arginina, L-carnitina,
nucleotídeos, taurina
bitartarato de colina,
inositol, L-histidina. Não
Contém Glúten.
*fonte protéica
**óleo de peixe é fonte de
ácido docosahexaenóico
(DHA)

Ano XIX - Nº 1015

Boletim Oficial do Município - 27

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 14/2015 PMG
PROCESSO N.º 890/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 416/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 02/03/2015 à 02/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Medicamentos
WM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o n° 82.401.233/0001-60
LTE

UNID.

27,98

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

NAN
COMFOR 1/
NESTLÉ

13

22

pct

Lt.

Maltodextrina

Ninho fases 3+

19,98
NAN
COMFOR 2/
NESTLÉ

32,00
NAN S.L/
NESTLÉ

36

29,98

NAN 1 PRÓ/
NESTLÉ

fr.

Respifor Qplex
- frasco com
125 ml

COMP
Pacote com 1kg sem sabor.
Maltodextrina é o resultado
da hidrólise do amido ou da
fécula, composto por uma
mistura de vários oligômeros
da glicose, definida como
um polímero da glicose.
Estas moléculas poliméricas
são metabolizadas de
forma rápida no organismo
humano, contribuindo, para
um aumento exponencial
de insulina(pico de insulina)
na corrente sanguínea.
Responsável pelo aumento
do nível energético muscular,
dando mais força, evitando o
catabolismo muscular (perda
de músculos) e também
ajuda a evitar a fadiga.
Marca Nestlé - Lata com
400g. Leite parcialmente
desnatad. Ingredientes:
xarope de milho, lactose,
óleo de milho, óleo de
canola, oleína de palma,
frutooligossacarídeos,
sais minerais, vitaminas e
emulsificante lecitina de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Frasco com 125ml. Respifor
é um suplemento oral
e enteral hipercalórico,
hiperproteíco e hipolipídico.
Contém QPLEX, uma
combinação exclusiva de
macronutrientes (60% do
VCT em carboidratos, 20%
do VCT em proteinas e 20%
do VCT em lipideos)
Indicações:
Específico para pacientes
com DPOC com perda de
peso e massa magra:
* IMC menor de 22kg/m2..
* perda de peso significativa:
maior que 5% em 03 meses
ou maior que 10% em 06
meses.
* circunferência da
panturrilha menor que 31cm.
* coadjuvante durante o
programa de reabilitação
pulmonar.
* profilaxia na presença
de anorexia, dispnéia e
exarcebações frequentes.
Contém uma combinação
específica de
macronutrientes (60%
carboidratos, 20% proteínas
e 20% lipidios). Acrescido
de mix de carotenóides
e suplementado com
micronutrientes antioxidante
(vit. C, E, zinco e selênio).
Isento de glúten. Contém
sacarose e lactose.
Informação nutricional:
Densidade Calorica: 1,5
kcal / ml
Proteínas: 20% (50%
caseinato e 50% proteína do
soro do leite)
Carboidratos: 60% ( 73%
maltodextrina, 9% lactose e
13% sacarose e outros 5%)
500 unidades de baunilha e
500 morango

MARCA

V.
UNIT.

9,60

MIDWAY

11,50
NESTLE

17,50

SUPPORT

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 21/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.656.468/0001-39
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

UN

BD

118

UN

SERINGA DESCARTÁVEL 5ml sem agulha de com
dispositivo de segurança: Seringa hipodérmica de
3ml sem agulha, com bico luerlock isenta de látex,
embalada individualmente em material que promova
barreira bacteriana e abertura asséptica, provida de
dispositivo de proteção e retração total da agulha
para o interior do cilindro após o uso, êmbolo
destacável garantindo a não reutilização da seringa,
trava de segurança impossibilitando o retorno da
agulha, podendo ser utilizada com qualquer marca
de agulha existente no mercado. Apresentar registro
do produto junto a Anvisa.

BD

0,27

126

UN

SONDA DE FOLEY DE SILICONE Nº 14 - UNIDADE
(2 VIAS)

SILMAG

25,20

UN

Sonda de Foley 16, duas vias, látex, 5 anos de
validade, esterilizada (2 VIAS). Comprimento 40
(+/-2) cm, com balão resistente e simétrico, em
borracha natural siliconizada, atóxica, flexível,
atraumática, duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para enchimento
de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego,
dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local visível
e permanente. Estéril descartável, apirogênica e
atóxica. Embalagem individual em material com
barreira microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto deverá
obedecer à legislação vigente.

132

58

124

0,2010

LTE

56

UNID.

10

cx.

Fio de sutura Cat Gut
simples 2.0 fio com 75 cm de
comprimento, agulha de 4,0
cme 1/2 circulo, cilíndrica.
Fio absorvível; Embalagem:
envelope individual, em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em
pétala, caixa com 24 unid.
Na embalagem devera
estarimpresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.

MARCA

11

Curatec
– Hidrogel
com
Alginato
85 g.

40,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

Borracha silicone em silicone, número 202
(duzentos e dois).Apresentação:rolo com 15
m. Apresentar registro do produto na Anvisa
e boaspráticas de fabricação.

PERFITECNICA

63,85

UN

Equipo para soro - unidade (microgota)
com injetor lateral, câmara flexível
e conectorpulg, fabricado em PVC
transparente e atóxico, para infusões
endovenosas de uso único, estéril e
apirogênica. Projetado de forma a garantir
uma perfeita adaptação e funcionalidade em
recipientes de solução parenteral em todas
as variações, Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas práticas.

MEDSONDA

0,69

cx.

Lâmina para bisturi n.º 11 descartável, caixa
com 100 unidades, estéril, em aço carbono,
sem rebarbas, com corte afiado e que
se adaptem aos cabos de bisturi padrão.
Embalagem individual, em papel laminado,
abertura em pétala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

SOLIDOR

11,90

cx.

Lâmina de bisturi cirúrgica descartável n.º
12 descartável, caixa com 100 unidades,
estéril, em aço carbono, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos
de bisturi padrão. Embalagem individual,
em papel laminado, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

SOLIDOR

14,00

cx.

LÂMINA DESCARTÁVEL Nº 22 P/ BISTURI
- ESTERELIZADO - CX C/ 100 descartável,
caixa com 100 unidades, estéril, em
aço carbono, sem rebarbas, com corte
afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi padrão. Embalagem individual, em
papel laminado, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

SOLIDOR

14,00

fr.

Água oxigenada 10 volumes líquida - frasco
com 1000 ml. embalagem em frasco
plástico com 1000 ml e tampa com rosca.
Embalagem com rótulo contendo dados
de identificação, número de lote, data de
fabricação, validade e procedência.

VICPHARMA

2,35

V.
UNIT.
12

Point
Suture do
Brasil

UN

ALGINATO DE CÁLCIO GEL
TUBO COM 85 GRAMAS

UNID.

CNPJ/MF sob o n° 08.435.077/0001-04
LTE

59,90

PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
ICTUS COMERCIO DE PROD. ODONT-HOSPITALARES
LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.141.527/0001-36

2,70

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 22/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Point
Suture do
Brasil

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 15/2015 PMG

8

WELL
LEAD

cx.

Fio sutura catgut simples
nº 4.0 - Com agulha, fio
absorvível, 24 envelopes a
caixa, com agulha (30mm
x 3/8). EMBALAGEM PGC.
Com registro no m.s

V.
UNIT.

Seringa de 3ml sem agulha de com
dispositivodesegurança: Seringa hipodérmica de
3ml sem agulha, com bico luerlock isenta de látex,
embalada individualmente emmaterial quepromova
barreira bacteriana e abertura asséptica, provida
dedispositivo de proteção e retração total da
agulhapara o interior docilindro após o uso, êmbolo
destacável garantindo anão reutilização daseringa,
trava de segurança impossibilitando o retorno da
agulha,podendo ser utilizada com qualquer marca
de agulhaexistente nomercado. Apresentar registro
do produto junto a Anvisa.

117

Boletim Oficial do Município - 28

61,99
14

17

MARCA

V. UNIT.
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19

22

24

25

27
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Algodão Hidrófilo 100% algodão,
alvejado, isento de impurezas, inodoro
e insipido, rolos com manta fina com
espessura uniforme, camadas sobrepostas
regularmente, compacto, aspecto
homogêneo e macio, boa absorção,
enrolado em papel apropriado em toda
sua extensão Embalagem: rolo com
500 g em embalagem individual. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto junto a
Anvisa e boas práticas de fabricação.

MELHOR MED

UN

Aparelho de barbear, descartável, lâmina
em aço inox, sem rebarbas ou sinais de
oxidação, cabo anatômico, resistente no
mínimo 02 (duas) lâminas. Embalagem
individual com dados de identificação do
produto, validade, garantia e procedência.

LASER

0,54

pct

ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 12cm DE
LARGURA COM 1,00m COMPRIMENTO
- PCT. COM 12 UNID.confeccionado em
fibras de 100% algodão cru, baixo teor de
impurezas, rolos com mantas uniformes.
Embalagem com 12 cm de largura e com
1 metro de comprimento, pacote com
12 unidades. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto junto a Anvisa e boas praticas
de fabricação.

ORTOFEN

3,40

pct

ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 20cm DE
LARGURA COM 1,00m COMPRIMENTO
- PCT. COM 12 UNID. confeccionado em
fibras de 100% algodão cru, baixo teor de
impurezas, rolos com mantas uniformes.
Embalagem com 20 cm de largura e com
1. metro de comprimento, pacote com
12 unidades. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto junto a Anvisa e boas praticas
de fabricação.

pct

ATADURA DE CREPE 08cm DE LARGURA
E COMPRIMENTO DE 1,80m, PCT. COM
12 UNID.100% algodão cru, fios de alta
torção, com alta resistência, possuindo
bastante elasticidade no sentido longitudinal
com dimensões de 8 cm de largura x 1,80
m de comprimento em repouso, 13 fios,
enrolada em si mesma, com fio retorcido
ou singelo, não estéril, atóxica, aparência
uniforme, sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. Pacote
com 12 unidades. Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e boas praticas de
fabricação.

Rl

pct

pct

ATADURA DE CREPE 12cm DE LARGURA
E COMPRIMENTO DE 1,80m, PCT. COM
12 UNID. 100% algodão cru, fios de alta
torção, com alta resistência, possuindo
bastante elasticidade no sentido longitudinal
com dimensões de 12 cm de largura x 1,80
m de comprimento em repouso, 13 fios,
enrolada em si mesma, com fio retorcido
ou singelo, não estéril, atóxica, aparência
uniforme, sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. Pacote
com 12 unidades. Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e boas praticas de
fabricação.
ATADURA GESSADA 08cm DE LARGURA
E COMPRIMENTO DE 3,00m, CX. COM
20 UNID. 8 cm x 3,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis,
ácidos, corantes corretivos e alvejantes
ópticos, confeccionada em tecido de gaze
especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca
viscosidade composta de gesso, derivados
de celulose e solventes anidros, bordas
com corte sinuoso para evitar o desfiamento
durante a confecção do aparelho gessado
e com tempo de secagem de no máximo
dez minutos, a mesma deve está enrolada
em tubete e embalada em filem plástico
laminado. Embalagem: contendo 20
unidades. Apresentar registro do produto
junto a Anvisa e boas

pct

ATADURA GESSADA 12cm DE LARGURA
E COMPRIMENTO DE 3,00m, CX. COM
20 UNID.12 cm x 3,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis,
ácidos, corantes corretivos e alvejantes
ópticos, confeccionada em tecido de gaze
especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca
viscosidade composta de gesso, derivados
de celulose e solventes anidros, bordas
com corte sinuoso para evitar o desfiamento
durante a confecção do aparelho gessado
e com tempo de secagem de no máximo
dez minutos, a mesma deve está enrolada
em tubete e embalada em filem plástico
laminado. Embalagem: contendo 20
unidades. Apresentar registro do produto
junto a Anvisa e boas

ORTOFEN

20,90

pct

ATADURA GESSADA 20cm DE LARGURA
E COMPRIMENTO DE 3,00m, CX. COM
20 UNID.20 cm x 3,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis,
ácidos, corantes corretivos e alvejantes
ópticos, confeccionada em tecido de gaze
especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca
viscosidade composta de gesso, derivados
de celulose e solventes anidros, bordas
com corte sinuoso para evitar o desfiamento
durante a confecção do aparelho gessado
e com tempo de secagem de no máximo
dez minutos, a mesma deve está enrolada
em tubete e embalada em filem plástico
laminado. Embalagem: contendo 20
unidades. Apresentar registro do produto
junto a Anvisa e boas

ORTOFEN

43,00

41

Rl

Esparadrapo 10cm - rolo com 4,5 metros
impermeável, na cor branca, em tecido
apropriado de algodão, massa adesiva
a base de oxido de zinco e borracha
na outra, com boa aderência, isento de
substancias alergenas, enrolado em
carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m.
Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

MISSNER

3,40

46

UN

PAPEL PARA ECG COMPATIVEL
APARELHO SCHILLER AT-1 90X90X36 MT
UNID. Papel para eletrocardiógrafo, bloco
de papel milimetrado em z sanfona.

TECNOPRINT

7,90

pct

FRALDA GERIÁTRICA Tamanho G, peso
40 Kg acima, cintura 45 à 85 cm (variação
+ou- 5cm) formato anatômico, alto grau de
absorvência, possuir camada interna de gel,
retentor de umidade, composto por fibras de
celulose antialérgica atóxica, barreira contra
vazamentos e no mínimo 03 fios de elástico
e 02 fitas adesivas de cada lado, o produto
deverá ser acondicionado embalagem
impermeável, constar externamente
identificação, fabricação, validade, lote e
procedência, unidade. Acondicionadas em
pacotes com no mínimo de 08 unidades.

SLIM

5,98

fr.

gel para ultra-sonografia, uso interno e
externo, incolor, inodoro, não gorduroso,
umectante, solúvel em água e ph neutro,
para uso como meio de contato para
transmissão ultra-sonica, ecografos e
dopplers. embalagem: frasco de 100 ml
(tipo almotolia plástica transparente) com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricaçao, prazo de
validade e registro no ministério da saúde.

ADLIN

22,41

fr.

gel para ultra-sonografia, uso interno e
externo, incolor, inodoro, não gorduroso,
umectante, solúvel em água e ph neutro,
para uso como meio de contato para
transmissão ultra-sonica, ecografos e
dopplers. embalagem: frasco de 5 litros
(tipo galão) com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricaçao, prazo de validade e registro no
ministério da saúde.

VICPHARMA

28,81

Frs

Hipoclorito 1,0% HIPOCLORITO
DE SÓDIODESINFETANTE A
1%parasuperfícies fixas, indicado
paradesinfecção e ação contra
bactérias,vírus e fungos, embalagem
galão de 5 litros. APRESENTAR:Laudo de
AçãoAntimicrobiana; Registro no Ministério
da Saúde.

RICIE

3,00

cx.

Luva de látex de borracha natural para
procedimento não cirurgico, tamanho XP ou
PP, com superfície lisa, punho reforçado,
descartável e com talco (pó bioabsorvível
atóxico), hipoalérgica, ambidestra.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com
dados de identificação do produto e marca
do fabricante.

TALGE

10,50

4,60
33

35

ORTOFEN

CLEAN

6,20

2,46
50

CLEAN

3,26

59

60

ORTOFEN
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67

68

69

70

Rl

par

par

par

par
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MALHA tubular ortopédica com
aproximadamente 15cm de largura,
constituído de fios de algodão 100 cru, tipo
punho simples, a malha devera apresentar
excelente elasticidade adequada, isenta
de quaisquer defeitos, em rolo com 25
metros de comprimento. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

ORTOFEN

LUVA CIRÚRGICA, número 7.0,
descartável, estéril, em latex natural,
textura uniforme, formato anatômico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a
28 cm, lubrificada com póbioabsorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem individual,
aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura
em pétala, Na embalagem deverá estar
impresso.

SANRO

LUVA CIRÚRGICA, número 7.5, par.
descartável, estéril, em latex natural,
textura uniforme, formato anatômico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a
28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem individual,
aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura
em pétala, Na embalagem deverá estar
impresso

SANRO

LUVA CIRÚRGICA, número 8.0, par.
descartável, estéril, em latex natural,
textura uniforme, formato anatômico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a
28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem individual,
aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura
em pétala, Na embalagem deverá estar
impresso

0,81

UN

ESPECULO VAGINAL, grande, em
poliestireno cristal, Collins, elementos
articulados simétricos, contornos regulares
e sem rebarbas, tamanho para virgem,
diâmetro distal 40 mm (+/- 3mm), eixo
longitudinal 100 mm (+/- 20 mm), com
abertura em forma de rosca tipo borboleta,
previamente rosqueado, permitindo
abertura e fechamento completos, uso
único, estéril, descartável, embalado em
material que garanta a integridade do
produto. A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual e vigente.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

ADLIN

1,12

cx.

AGULHA, descartável 13 X 4,5,
ESTERELIZADA CX C/100Composta
de cânula com bisel, trifacetado e
siliconizado, permitindo uma introdução
suave e atraumática. O canhão permite
acoplamento perfeito a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico. Cânula
em aço inox, capa e canhão de polímeros
atóxicos. Atóxica e esterilizada;Fabricada de
acordo com as boas normas de fabricação.
Embaladasindividualmente. Caixa com 100
unidades.

SOLIDOR

3,32

cx.

AGULHA, descartável 25 X 7,
ESTERELIZADA CX C/100 Composta de
cânula com bisel, trifacetado e siliconizado,
permitindo uma introdução suave e
atraumática. O canhão permite acoplamento
perfeito a seringa. Capa protetora em
formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa
e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e
esterilizada; Fabricada de acordo com as
boas normas de fabricação. Embaladas
individualmente. Caixa com 100 unidades.

SOLIDOR

3,45

cx.

AGULHA, descartável 25 X 8,
ESTERELIZADA CX C/100 Composta de
cânula com bisel, trifacetado e siliconizado,
permitindo uma introdução suave e
atraumática. O canhão permite acoplamento
perfeito a seringa. Capa protetora em
formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa
e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e
esterilizada; Fabricada de acordo com as
boas normas de fabricação. Embaladas
individualmente. Caixa com 100 unidades.

SOLIDOR

3,40

cx.

AGULHA, descartável 30 X 8, caixa com
100. Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O canhão
permite acoplamento perfeito a seringa.
Capa protetora em formato cilíndrico.
Cânula em aço inox, capa e canhão de
polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada;
Fabricada de acordo com as boas normas
de fabricação. Embaladas individualmente.
Caixa com 100 unidades.

SOLIDOR

3,30

85

cx.

AGULHA, descartável 40 X 12, Composta
de cânula com bisel, trifacetado e
siliconizado, permitindo uma introdução
suave e atraumática. O canhão permite
acoplamento perfeito a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico. Cânula
em aço inox, capa e canhão de polímeros
atóxicos. Atóxica e esterilizada; Fabricada
de acordo com as boas normas de
fabricação. Embaladas individualmente.
Caixa com 100 unidades.

SOLIDOR

3,75

86

cx.

AGULHA GENGIVAL LONGA descartável,
embalagem com 100 unidades; embalagem
unitária, esterilizadas por oxido de etileno.
Fabricada de acordo com as boas normas
de fabricação Validade mínima de 4 anos.

INJECTA

22,91

94

pct

TALA METÁLICA com espuma para
imobilização de dedo medindo 12mm x
180mm, pct c/12 unid.

MSO

18,41

0,70

80

0,70

81

0,70

LUVA CIRÚRGICA, número 8.5, par.
descartável, estéril, em latex natural,
textura uniforme, formato anatômico,
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, punho com bainha ou
frisos, comprimento igual ou superior a
28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível,
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm,
asséptica conforme padrão hospitalar,
com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em involucro interno com
dobras para abertura, número visível no
involucro e na luva. Embalagem individual,
aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura
em pétala, Na embalagem deverá estar
impresso

SANRO

PROTEC

24,81

82

83

0,69

84

73

UN

74

pct

Garrote em borracha sintética, anti-alérgico,
látex tubo 200, com 15 metros.

LEMGRUBER

13,30

UN

Conjunto (kit) para nebulizador contendo,
1 estensão (mangueira), 1 máscaras
adulto, 1 câmara com tampa (copinho para
medicamento) compatíveis com inalador
nebular plus.

DARU

3,85

UN

Conjunto (kit) para nebulizador contendo,
1 estensão (mangueira), 1 máscaras
infantil, 1 câmara com tampa (copinho para
medicamento) compatíveis com inalador
nebular plus.

76

ADLIN

12,90

Máscara para oxigênio adulto KIT
MÁSCARA para oxigenoterapia sistema
venturi composta de 1traquéia corrugada;
1 extensão para conexão nofluxômetro;
1 adaptador para umidificação/inalação;
6válvulas coloridas (laranja, rosa, verde,
branca, amarela e azul).

75

UN

Especulo vaginal produzido em poliestireno
cristal, lubrificado, estéril, descartável,
tamanho P. pequeno, em poliestireno cristal,
Collins, elementos articulados simétricos,
contornos regulares e sem rebarbas,
tamanho para virgem, diâmetro distal 25mm
(+/- 3mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20
mm), com abertura em forma de rosca
tipo borboleta, previamente rosqueado,
permitindo abertura e fechamento
completos, uso único, estéril, descartável,
embalado em material que garanta a
integridade do produto. A apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual
e vigente. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação.

78

SANRO

DARU
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95

UN

TERMÔMENTRO CLINICO C/ESTOJO UNIDADE para uso hospitalar, com estojo
individual, com graduação de 35 a 42
graus centígrados, coluna de mercúrio
com dilatação uniforma, integra, visível
e de fácil leitura. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação e
procedência, data de fabricação, registro do
produto na Anvisa.

96

Frs

Vaselina líquida - com 1000ml estéril,
apirogênica, frasco em polietileno, frasco
com 1000ml.

VIC PHARMA

13,95

Frs

Glicerina - frasco com 1000ml estéril,
apirogênica, frasco em polietileno, frasco
com 1000 ml.

VIC PHARMA

11,50

UN

Cateter intravenoso nº 18 PERIFÉRICO
com dispositivo de segurança, para acesso
venoso periférico,radiopaco, descartável,
calibre G 18, filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara de refluxosanguíneo
transparente cristal, com retração total da
agulha. Apresentar registro do produtona
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação.

SOLIDOR

0,81

UN

Cateter intravenoso nº 20 PERIFÉRICO
com dispositivo de segurança, para acesso
venoso periférico, radiopaco, descartável,
calibre G 20, filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara de refluxo sanguíneo
transparente cristal, com retração total da
agulha. Apresentar registro do produto a
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação

SOLIDOR

0,81

UN

Cateter intravenoso nº 22 PERIFÉRICO
com dispositivo de segurança, para acesso
venoso periférico, radiopaco, descartável,
calibre G 22, filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara de refluxo sanguíneo
transparente cristal, com retração total da
agulha. Apresentar registro do produto a
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação.

SOLIDOR

0,88

UN

Cateter intravenoso nº 24 PERIFÉRICO
com dispositivo de segurança, para acesso
venoso periférico, radiopaco, descartável,
calibre G 24, filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara de refluxo sanguíneo
transparente cristal, com retração total da
agulha. Apresentar registro do produto a
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação.

SOLIDOR

0,91

UN

SACO PLÁSTICO PARA LIXO
HOSPITALAR, leitoso para
acondicionamento de resíduos sólidos
hospitalares e ambulatoriais infectantes,
constituído de polietileno de alta densidade
(PEAD), virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica. A solda de fundo é
contínua, homogênea, e uniforme vedando
completamente e não permitindo a perda
do conteúdo durante o manuseio, de
acordo com a norma técnica 9191, da
ABNT. Impressão de simbologia de material
infectante de acordo com a NBR 7500.
Embalagem com 100 unidades, capacidade
para 100 litros.

NEKLPLAST

cx.

SCALPE para punção venosa, com
borboleta e agulha, estéril, descartável, n.
21. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, caixa com 100 unidades. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

LAMEDID

cx.

SCALPE para punção venosa, com
borboleta e agulha, estéril, descartável, n.
23. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, caixa com 100 unidades. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

LAMEDID

cx.

SCALPE para punção venosa, com
borboleta e agulha, estéril, descartável, n.
25. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, caixa com 100 unidades. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

97

101

102

103

104

111

113

114

115

PREMIUM

8,81

116

128

130

131

cx.

SCALPE para punção venosa, com
borboleta e agulha, estéril, descartável, n.
27. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala, caixa com 100 unidades. Na
embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

LAMEDID

12,65

UN

Sonda de foley n.º 8 UNIDADE (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do

SOLIDOR

1,88

UN

Sonda de Foley 12, duas vias, latéx, 5
anos de validade, esterilizada (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer à legislação vigente.

SOLIDOR

1,75

UN

Sonda de Foley 14, duas vias, látex, 5
anos de validade, esterilizada (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer à legislação vigente.

SOLIDOR

1,75

UN

Sonda de Foley nº 20 - Unidade (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer à legislação vigente.

SOLIDOR

3,21

UN

Sonda de Foley nº 22 - Unidade (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer à legislação vigente.

SOLIDOR

3,31

65,81

12,50
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12,50
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138

139

140

141

142
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UN

UN

UN

Sonda de Foley nº 24 - Unidade (2 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível, atraumática,
duas vias, uma via funil e outra via
com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios
grandes, lisos e arredondados nas laterais
em lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer à legislação vigente.
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144
SOLIDOR

SONDA DE FOLEY Nº 18 - (3 VIAS)
UNIDADE (3 VIAS). Comprimento 40 (+/-2)
cm, com balão resistente e simétrico, em
borracha natural siliconizada, atóxica,
flexível, atraumática, três vias, calibre
número 16, ponta cilíndrica, macia,
de fundo cego, dois orifícios grandes,
lisos e arredondados nas laterais em
lados opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. Estéril descartável,
apirogênica e atóxica. Embalagem
individual em material com barreira
microbiana de abertura e transparência
asséptica. A apresentação do produto
deverá obedecer a legislação atual vigente.
SONDA DE FOLEY Nº 20 - UNIDADE (3
VIAS). Comprimento 40 (+/-2) cm, com
balão resistente e simétrico, em borracha
natural siliconizada, atóxica, flexível,
atraumática, três vias, calibre número 20,
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois
orifícios grandes, lisos e arredondados
nas laterais em lados opostos (após o
balão). Calibre e capacidade do balão
estampados em local visível e permanente.
Estéril descartável, apirogênica e atóxica.
Embalagem individual em material
com barreira microbiana de abertura e
transparência asséptica. A apresentação
do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

BIOSANI

0,63

UN

Sonda nasogástrica nº 14 - unidadelonga,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

MEDSONDA

0,62

UN

Sonda nasogástrica nº 18 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

MEDSONDA

0,80

UN

Sonda nasogástrica nº 20 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

MEDSONDA

0,90

UN

Sonda uretral nº 04, estéril, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC,transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral econector universal com tampa.
Embalagem individual,em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipode
esterilização,procedência, data de
fabricação, prazo de validadee registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produtona Anvisa e boaspráticas de
fabricação.

MEDSONDA

0,36

UN

Sonda uretral nº 06, siliconada, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

MEDSONDA

0,39

UN

Sonda uretral nº 08, estéril, atóxica e
apirogênica, descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

MEDSONDA

0,38

UN

Sonda uretral nº 10, siliconada, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

MEDSONDA

0,39

3,31
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SOLIDOR

2,05
148

UN

UN

Sonda nasogástrica nº 06 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação.

SOLIDOR

Sonda nasogástrica nº 08 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação.

SOLIDOR

Sonda nasogástrica nº 10 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

BIOSANI

UN

UN

Sonda nasogástrica nº 12 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

2,40

145

Sonda nasogástrica nº 04 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável,em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde.Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação.

UN

Boletim Oficial do Município - 32

BIOSANI

0,59
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UN

Sonda uretral nº12, estéril, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

UN

Sonda Uretral nº 14, estéril, atóxica e
apírogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação

UN

Sonda Uretral nº 16, estéril, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

UN

Sonda uretral nº 18, siliconada, atóxica e
apirogênica descartável, estéril, ermopl,
maleável, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício
na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo
de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

UN

SONDA URETAL Nº 20 - UNIDADE
descartável, estéril, ermopl, maleável,
em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com 01 orifício na lateral e
conector universal com tampa. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

BIOSANI

UN

SONDA URETAL Nº 22 - UNIDADE
descartável, estéril, ermopl, maleável,
em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com 01 orifício na lateral e
conector universal com tampa. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados
de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do produto na Anvisa e
boas práticas de fabricação.

BIOSANI

UN

Sonda de aspiração traqueal nº
08descartável, estéril, ermopl,maleável,
em PVC, branco transparente,
atraumatica,siliconizada, comum ermoplá
distal, dois nas laterais e conector universal
com tampa.Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme ermoplástico,abertura
em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados deidentificação, tipo
de esterilização, procedência,data de
fabricação,prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentarregistro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

BIOSANI

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

0,39

0,44

0,55

0,52
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UN

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº
16 descartável, estéril, ermopl, maleável,
em PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com um ermoplá distal,
dois nas laterais e conector universal
com tampa. Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme ermoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde . Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

BIOSANI

1,91

UN

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº
18descartável, estéril, ermopl, maleável,
em PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com um ermoplá distal,
dois nas laterais e conector universal
com tampa. Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme ermoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde . Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

BIOSANI

0,56

UN

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº
20, descartável, estéril, ermopl, maleável,
em PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com um ermoplá distal,
dois nas laterais e conector universal
com tampa. Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme ermoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde . Apresentar registro
do produto na Anvisa e boas práticas de
fabricação.

BIOSANI

0,65

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 3,0 em
PVC e silicone atóxico, com curvatura,
translúcido e radiopaco, utilizado para
entubação oral; descartável, para uso
único, tubos com paredes finas e delgadas,
possibilitando a passagem de sondas
aspirativas, balão piloto (cuff ) de cor azul
claro, transparente, com conector universal
para o encaixe das seringas, tubo com
identificação do tamanho e graduação
de 2 em 2 cm impressos e sua extensão;
Válvula de segurança em PVC atóxico com
conexão universal Luer em sua extremidade
distal, de fácil adaptação. Disponíveis nos
tamanhos 3,0 mm a 10 mm; Embalagem
individual esterilizada, em oxido de

SOLIDOR

2,50

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 3,5 em
PVC e silicone atóxico, com curvatura,
translúcido e radiopaco, utilizado para
entubação oral; descartável, para uso
único, tubos com paredes finas e delgadas,
possibilitando a passagem de sondas
aspirativas, balão piloto (cuff ) de cor azul
claro, transparente, com conector universal
para o encaixe das seringas, tubo com
identificação do tamanho e graduação
de 2 em 2 cm impressos e sua extensão;
Válvula de segurança em PVC atóxico com
conexão universal Luer em sua extremidade
distal, de fácil adaptação. Disponíveis nos
tamanhos 3,0 mm a 10 mm; Embalagem
individual esterilizada, em oxido de

SOLIDOR

2,88

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 4,0em
PVC e silicone atóxico, com curvatura,
translúcido e radiopaco, utilizado para
entubação oral; descartável, para uso
único, tubos com paredes finas e delgadas,
possibilitando a passagem de sondas
aspirativas, balão piloto (cuff ) de cor azul
claro, transparente, com conector universal
para o encaixe das seringas, tubo com
identificação do tamanho e graduação
de 2 em 2 cm impressos e sua extensão;
Válvula de segurança em PVC atóxico com
conexão universal Luer em sua extremidade
distal, de fácil adaptação. Disponíveis nos
tamanhos 3,0 mm a 10 mm; Embalagem
individual esterilizada, em oxido de

SOLIDOR

2,86
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173
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175

176

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 4,5 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 5,0 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 5,5 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 6,0 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 6,5 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 7,0 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p
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SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

3,02

2,84

3,02

2,63

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 7,5 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

SOLIDOR

2,85

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 8,0 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

SOLIDOR

2,89

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 8,5 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

SOLIDOR

2,48

180

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 9,0 C/
BALONETE com balão em PVC e silicone
atóxico, com curvatura, translúcido e
radiopaco, utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos com
paredes finas e delgadas, possibilitando
a passagem de sondas aspirativas, balão
piloto (cuff) de cor azul claro, transparente,
com conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos e sua extensão; Válvula de
segurança em PVC atóxico com conexão
universal Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação; Embalagem individual
esterilizada, em oxido de etileno garantindo
a validade p

SOLIDOR

2,55

182

UN

Potes plásticos esterilizados com tampa de
rosca para coleta de material para cultura
volume 70 ml (+ ou - 10 ml)

JPROLAB

0,25

183

cx.

Touca descartável, fabricada em não tecido
100%Polipropileno, atóxica, não inflamável,
uso único, hipoalergênicas, tamanho único,
com elástico revestido, cor branca, pacote
com 100 unidades.

EMBRAMAC

4,45

188

Rl

Papel kraft para empacotamento, largura de
60 cm, peso de 13 kg, gramatura 80 g/m2

CTM

60,00

UN

Equipo para infusão de solução enteral,
lanceta com protetor, tubo de PVC ou
PVC Free, com corta fluxo automático,
para uso em bombas de infusão com
sistema de propulsão linar, pinça rolete,
conector universal compatível com aparelho
BIOSENSOR DSV700. Embalado em
envelope de papel cirúrgico fechado por
termo selagem, contendo uma unidade
esterilizada, acondicionada em caixas
para comercialização com 25, 50, ou 200
unidades.

MEDSOND

1,05

fr.

Álcool 70% 1 litro – líquido incolor, límpido,
volátil e de odor característico. Álcool etílico
70%, anti-séptico, para assepsia de pele,
e desinfecção de superfícies, contendo em
seu rotulo, data de fabricação, validade,
registro na ANIVISA/MS. Frasco plástico
com tampa de rosca capacidade de 1 litro.

MEGA

2,74

177

178

179

3,02

191

SOLIDOR
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 18/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
JR EHLKE & CIA LTDA
CNPJ/MF sob o n° 76.730.076/0001-34
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

185

UN

Tubos com tampa roxa com EDTA
a vácuo 75X10 com tampa, para
coleta de amostra.

MARCA
Greiner
Modelo:
Brasil

127

UN

SONDA DE FOLEY Nº 06 –
UNIDADE (2 VIAS). Comprimento
40 (+/-2) cm, combalão resistente
e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica,flexível,
atraumática, duas vias, uma via funil
eoutra via com válvula com perfeita
vedação paraenchimento de balão,
ponta cilíndrica, macia, defundo
cego, dois orifícios grandes, lisos
earredondados nas laterais em lados
opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados
em local visível e permanente.
Estérildescartável, apirogênica e
atóxica. Embalagem individual em
material com barreira microbiana de
abertura e transparência asséptica.
A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual vigente.

Well Lead
112106

1,90

UN

Sonda de Foley nº 10 - Unidade (2
VIAS). Comprimento 40 (+/-2) cm,
com balão resistente e simétrico, em
borracha natural siliconizada atóxica,
flexível, atraumática, duas vias, uma
via funil e outra via com válvula com
perfeita vedação para enchimento
de balão, ponta cilíndrica, macia, de
fundo cego, dois orifícios grandes,
lisos e arredondados nas laterais em
lados opostos (após o balão). Calibre
e capacidade do balão estampados
em local visível e permanente.
Estéril descartável, apirogênica e
atóxica.Embalagem individual em
material com barreira microbiana de
abertura e transparência asséptica.
A apresentação do produto deverá
obedecer à legislação vigente.

Well Lead
112110

1,90

UN

Sonda de Foley nº 18 - Unidade
UNIDADE (2 VIAS). Comprimento
40 (+/-2) cm, com balão resistente
e simétrico, em borracha natural
siliconizada, atóxica, flexível,
atraumática, duas vias, uma via funil
e outra via com válvula com perfeita
vedação para enchimento de balão,
ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e
arredondados nas laterais em lados
opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados
em local visível e permanente.
Estéril descartável, apirogênica e
atóxica. Embalagem individual em
material com barreira microbiana de
abertura e transparência asséptica.
A apresentação do produto deverá
obedecer à legislação vigente.

Well Lead
112218

1,90

UN

SONDA DE FOLEY Nº 16 - (3
VIAS) UNIDADE (3 VIAS).
Comprimento 40 (+/-2) cm, com
balão resistente e simétrico, em
borracha natural siliconizada,
atóxica, flexível, atraumática, três
vias, calibre número 16, ponta
cilíndrica, macia, de fundo cego,
dois orifícios grandes, lisos e
arredondados nas laterais em lados
opostos (após o balão). Calibre e
capacidade do balão estampados
em local visível e permanente.
Estéril descartável, apirogênica e
atóxica. Embalagem individual em
material com barreira microbiana de
abertura e transparência asséptica.
A apresentação do produto deverá
obedecer a legislação atual vigente.

Well Lead
113116

1,70

V.
UNIT.
0,35

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 20/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 10.474.392/0001/84
LTE

44

181

186

MARCA

129

V.
UNIT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

cx.

HASTES FLEXÍVEIS DE
ALGODÃO - EMBALAGEM COM
150 UNIDADES Inquebráveis,
contendo ranhuras que permitem
uma fixação segura e higiênica,
com pontas de algodão que não
soltem fiapos. Embalagem com
150 unidades.

Cotoon

Fd

Papel toalha - fardo contendo 1.000
folhas de 20x20 cm.

Remapel

3,57

UN

Óculos de proteção, individual
com aro de material plástico
transparente com visor de
policarbonato incolor, proteção na
lateral, na mesma peça com aro
fixado a haste, por meio de pinos
metálicos.

Supermedy

3,87

2,62

133

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 23/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
ML COMÉRCIO IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO DE
MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF sob o n° 04.909.848/0002-70
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

137
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167

UN

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 2,5
em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco,
utilizado para entubação oral;
descartável, para uso único, tubos
com paredes finas e delgadas,
possibilitando a passagem de
sondas aspirativas, balão piloto (cuff
) de cor azul claro, transparente, com
conector universal para o encaixe
das seringas, tubo com identificação
do tamanho e graduação de 2 em
2 cm impressos e sua extensão;
Válvula de segurança em PVC
atóxico com conexão universal
Luer em sua extremidade distal,
de fácil adaptação. Disponíveis
nos tamanhos 3,0 mm a 10 mm;
Embalagem individual esterilizada,
em oxido de
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UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

1

3

LTE

215025U
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MARCA

V.
UNIT.

Frs

ALMOTOLIA PLASTICA
- FRASCO COM 125ml
frasco plástico para
acondicionar solução na
cor branco, transparente,
com tampa de rosca para
vedação, protetor da tampa
conjugado, capacidade para
125 ml.

JPROLAB

1,19

INJ

Lidocaina 2% ampola 20
ml Cloridrato de lidocaína
2% - sem vasoconstritor e
ampola com 20ml.

HIPOLABOR

1,58

cx.

Anestésico local injetavel à
base cloridrato de lidocaína
a 2% sem vaso constritor
cloridrato de lidocaína
2% - sem vasoconstritor e
tubetes de carpule, caixa
com 50 carpules.

CRISTALIA

32,00

Tb

ANESTÉSICO 2% - GELÉIA
ESTÉRIL - TUBO C/ 30g
cloridrato de lidocaína 2%
- geleia estéril tubo com
aproximadamente 30 g.

HIPOLABOR

1,56

UN

ANESTÉSICO SPRAY 10%
P/ANESTESIA TÓPICA
- FRASCO COM 50 ml.
cloridrato de lidocaína
10% Spray para anestesia
tópico – frasco com
aproximadamente 50 ml.

HIPOLABOR

32,00

L

Benzina retificada - Frasco
com 1.000 ml.derivada
de petróleo, para retirada
de resíduos, frasco com
1.000 ML. Embalagem com
rótulo contendo dados de
identificação, número de
lote, data de fabricação,
validade e procedência.

VICPHARMA

9,99

UN

Equipo p/ soro Macrogotas
sem injetor lateral, câmara
flexível e conectorpulg,
fabricado em PVC
transparente e atóxico,
para infusões endovenosas
de uso único, estéril e
apirogênica. Projetado
de forma a garantir
uma perfeita adaptação
e funcionalidade em
recipientes de solução
parenteral em todas as
variações, Embalagem
individual, em papel
grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem
devera estar impresso
dados de identificação,
tipo de esterilização,
procedência, data de
fabricação, prazo de
validade e registro no
Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas.

PHARMATEX

0,50

11,99

4

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 19/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o n° 09.254.808/0001-70
LTE

2

77

110

146

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

Almotolia plástica c/ tampa 250 ml frasco
plástico para acondicionar solução na
cor marrom, com tampa de rosca para
vedação, protetor da tampa conjugado,
capacidade para 250 ml.

MARCA

JProlab

3,24

UN

ELETRODO CARDIOLOGICOELETRODOS CARDIOLÓGICOS
DESCARTÁVEIS DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Dorso de espuma, gel sólido, adesivo
acrílico hipoalergênico, pino de aço
inoxidável e contra-pino de Cloreto de
Prata (AgCl).

Solidor

0,24

UN

SACO PLÁSTICO PARA LIXO
HOSPITALAR, leitoso para
acondicionamento de resíduos sólidos
hospitalares e ambulatoriais infectantes,
constituído de polietileno de alta densidade
(PEAD), virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica. A solda de fundo é
contínua, homogênea, e uniforme vedando
completamente e não permitindo a perda
do conteúdo durante o manuseio, de
acordo com a norma técnica 9191, da
ABNT. Impressão de simbologia de material
infectante de acordo com a NBR 7500.
Embalagem com 100 unidades, capacidade
para 60 litros.

UN

Sonda nasogástrica nº 16 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala, com
dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo
de validade e registro no Ministério da
Saúde. Apresentar registro do produto na
Anvisa e boas práticas de fabricação

5

6

V. UNIT.

7

Nekplast

19,55

9
Medsonda

0,96

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 17/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

13

15

16

20

cx.

Lâmina de bisturi cirúrgica
descartável n.º 15.
descartável, caixa com
100 unidades, estéril,
em aço carbono, sem
rebarbas, com corte afiado
e que se adaptem aos
cabos de bisturi padrão.
Embalagem individual,
em papel laminado,
abertura em pétala.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.

cx.

LÂMINA DESCARTÁVEL
Nº 24 P/ BISTURI ESTERELIZADO - CX C/
100 descartável, caixa
com 100 unidades, estéril,
em aço carbono, sem
rebarbas, com corte afiado
e que se adaptem aos
cabos de bisturi padrão.
Embalagem individual,
em papel laminado,
abertura em pétala.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.

pct

Abaixador de língua,
espatula em madeira
lisa, isto é, com ausencia
de farpas, descartável,
extremidades arredondadas,
formato convencional,
resistente a esterelização,
com 14 cm de comprimento,
largura entre 1,4 e 1,5cm.
embalagem: pacote com
100 unidades

pct

ALGODÃO ORTOPÉDICO
COM 8cm DE
LARGURA COM 1,00m
COMPRIMENTO PCT. COM 12 UNID.
confeccionado em fibras de
100% algodão cru, baixo
teor de impurezas, rolos
com mantas uniformes.
Embalagem com 8 cm
de largura e com 1
metro de comprimento,
pacote com 12 unidades.
Na embalagem deverá
estar impresso dados de
identificação, procedência,
data de fabricação, tipo
de esterilização, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e
boas praticas de fabricação
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SOLIDOR

SOLIDOR

12,20

21

ORTOFEN

2,85

pct

ALGODÃO ORTOPÉDICO
COM 15cm DE
LARGURA COM 1,00m
COMPRIMENTO PCT. COM 12 UNID.
confeccionado em fibras de
100% algodão cru, baixo
teor de impurezas, rolos
com mantas uniformes.
Embalagem com 15
cm de largura e com 1
metro de comprimento,
pacote com 12 unidades.
Na embalagem deverá
estar impresso dados de
identificação, procedência,
data de fabricação, tipo
de esterilização, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e
boas praticas de fabricação.

ORTOFEN

4,00

pct

ATADURA DE CREPE
10cm DE LARGURA E
COMPRIMENTO DE
1,80m, PCT. COM 12
UNID. 100% algodão cru,
fios de alta torção, com
alta resistência, possuindo
bastante elasticidade no
sentido longitudinal com
dimensões de 10 cm
de largura x 1,80 m de
comprimento em repouso,
13 fios, enrolada em si
mesma, com fio retorcido
ou singelo, não estéril,
atóxica, aparência uniforme,
sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro
tipo de defeito. Pacote com
12 unidades. Apresentar
registro do produto junto a
Anvisa e boas praticas de
fabricação.

CLEAN

1,98

2,00

26

ORTOFEN

pct

ALGODÃO ORTOPÉDICO
COM 10cm DE
LARGURA COM 1,00m
COMPRIMENTO PCT. COM 12 UNID
confeccionado em fibras de
100% algodão cru, baixo
teor de impurezas, rolos
com mantas uniformes.
Embalagem com 10
cm de largura e com 1
metro de comprimento,
pacote com 12 unidades.
Na embalagem deverá
estar impresso dados de
identificação, procedência,
data de fabricação, tipo
de esterilização, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e
boas praticas de fabricação.

13,28
23

ESTILO
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28

29

30

pct

pct

cx.

ATADURA DE CREPE
15cm DE LARGURA E
COMPRIMENTO DE
1,80m, PCT. COM 12
UNID 100% algodão cru,
fios de alta torção, com
alta resistência, possuindo
bastante elasticidade no
sentido longitudinal com
dimensões de 15 cm
de largura x 1,80 m de
comprimento em repouso,
13 fios, enrolada em si
mesma, com fio retorcido
ou singelo, não estéril,
atóxica, aparência uniforme,
sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro
tipo de defeito. Pacote com
12 unidades. Apresentar
registro do produto junto a
Anvisa e boas praticas de
fabricação.
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CLEAN

CLEAN

MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL
ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL
ANTI-ALÉRGICA 100%
POLIPROPILENO CAIXA
C/ 50 UNID descartável,
simples, de uso hospitalar,
gramatura mínima de 30g/
m2, confeccionada em fibras
de não tecido, anatômica,
modelo retangular, pregas
horizontais, com elástico
com comprimento adequado
para fixação, dotada de clips
nasal ultra leve, constituída
por duas camadas de
fibras repelentes a líquido,
hipoalergênica, atóxica,
inodora, maleável e
resistente, livre de micro
partículas e fiapos de
emendas, manchas, furos
ou qualquer defeito, as
bordas devem ser por
sistema de soldagem.
Embalagem: Caixa com
50 unidades. Apresentar
registro junto a Anvisa e
boas práticas de fabricação.

PHARMATEX

pct

ATADURA GESSADA
20cm DE LARGURA E
COMPRIMENTO DE
3,00m, CX. COM 20 UNID.
gessada, 10 cm x 3,0 m,
na cor branca, alvejada,
isenta de amido, dextrina,
alcalis, ácidos, corantes
corretivos e alvejantes
ópticos, confeccionada em
tecido de gaze especial
100% algodão, impregnada
uniformemente com massa
de pouca viscosidade
composta de gesso,
derivados de celulose e
solventes anidros, bordas
com corte sinuoso para
evitar o desfiamento durante
a confecção do aparelho
gessado e com tempo de
secagem de no máximo
dez minutos, a mesma deve
está enrolada em tubete e
embalada em filem plástico
laminado. Embalagem:
contendo 20 unidades.
Apresentar registro do
produto junto a ANVISA.

ORTOFEN

17,70

pct

ATADURA GESSADA
15cm DE LARGURA E
COMPRIMENTO DE
3,00m, CX. COM 20
UNID.15 cm x 3,0 m, na
cor branca, alvejada,
isenta de amido, dextrina,
alcalis, ácidos, corantes
corretivos e alvejantes
ópticos, confeccionada em
tecido de gaze especial
100% algodão, impregnada
uniformemente com massa
de pouca viscosidade
composta de gesso,
derivados de celulose e
solventes anidros, bordas
com corte sinuoso para
evitar o desfiamento durante
a confecção do aparelho
gessado e com tempo de
secagem de no máximo
dez minutos, a mesma deve
está enrolada em tubete e
embalada em filem plástico
laminado. Embalagem:
contendo 20 unidades.
Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e
boas

ORTOFEN

28,00

3,80
32

ATADURA DE CREPE
20cm DE LARGURA E
COMPRIMENTO DE
1,80m, PCT. COM 12
UNID.100% algodão cru,
fios de alta torção, com
alta resistência, possuindo
bastante elasticidade no
sentido longitudinal com
dimensões de 20 cm
de largura x 1,80 m de
comprimento em repouso,
13 fios, enrolada em si
mesma, com fio retorcido
ou singelo, não estéril,
atóxica, aparência uniforme,
sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro
tipo de defeito. Pacote com
12 unidades. Apresentar
registro do produto junto a
Anvisa e boas praticas de
fabricação.
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COLETOR DE MATERIAIS
PERFUROCORTANTE,
DESCARTÁVEIS, EM
PAPELÃO RESISTENTE,
FORRAMENTO
PROTETOR INTERNO
E PAPELÃO COURO,
CONFORME NORMA IPTNEA 55, CAPACIDADE
PARA 13 LITROS CX C/
10 UNIDADE local para
descarte de agulhas,
lâminas e outros materiais
contaminados, perfurantes e
cortantes descartáveis. Total
proteção contra perfuração
e vazamento de fluídos.
Exigido pela Vigilância
Sanitária; maior proteção
para profissionais e pessoal
da limpeza; Características
Técnicas: Cor Externa:
amarela, com diretrizes
em preto; Fabricado
dentro das normas atuais
exigidas pelo IPT-NEA 55;
Capacidade interna: 13
litros; Apresentação: pacote
com 10 unidades.

BETEL

Esparadrapo micropore,
impermeável, flexível, com
contato adesivo, dimensões
25mm x 10m com capa.
Embalagem:carretel
individual;Apresentar
registro do produto na
Anvisa e boas práticas de
fabricação.

CIEX

UN

Papel para ECG 58mmx30m MT UNID. Papel
para eletrocardiógrafo.

TECNOPRINT

UN

Frasco para alimentação
para administração de
dieta enteral, descartável,
em polietileno, atóxico,
tampa com rosca e lacre
de segurança, obturador
com película protetora
perfurável, com capacidade
de volume para 300 ml,
escalas ascendentes e
descendentes graduada
de 50/50 ml, gargalo
com diâmetro adequado
para enchimento, alça de
sustentação embutida, com
etiqueta autoadesiva para
identificação contendo o
nome do paciente, a dieta,
horário, data, volume,
gotejamento e nome da
nutricionista. Na embalagem
deverá estar impresso
dados de identificação, tipo
de esterilização procedência
data de fabricação prazo de
validade.

cx.

UN

51

cx.

Fio de Nylon Preto 2,0 c/
Agulha 2,5cm, em nylon
monofilamentar preto n.
2-0, fio não absorvível,
agulha de 2,5 cm e 3/8
de circulo, triangular,
cuticular. Embalagem:
envelope individual em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico
e filme termoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem deverá
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data defabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.
Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação.

PROCARE

14,90

cx.

FIO PARA SUTURA, em
nylon monofilamentar preto
n. 3-0, fio não absorvível,
agulha de 23mm e 3/8
de circulo, triangular,
cuticular. Embalagem:
envelope individual em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico
e filme termoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem deverá
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.
Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação.

PROCARE

26,00

cx.

FIO PARA SUTURA, em
nylon monofilamentar preto
n. 4-0, fio não absorvível,
agulha de 25mm e 3/8
de circulo, triangular,
cuticular. Embalagem:
envelope individual em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico
e filme termoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem deverá
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.
Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação.

PROCARE

14,90

27,55

1,20

52

BIOBASE

Boletim Oficial do Município - 39

2,39

0,54

53

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

54

57

63

64

65

cx.

cx.

FIOPARA SUTURA, em
nylon monofilamentar preto
n. 5-0, fio não absorvível,
agulha de 2,5 cm e 1/2
de circulo, triangular,
cuticular. Embalagem:
envelope individual em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico
e filme termoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem deverá
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.
Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação.
Fio de sutura Cat Gut
simples 3.0.categute
simples n. 3-0, fio com
75 cm de comprimento,
agulha de 3,0 cm e 1/2
circulo, cilíndrica. Fio
absorvível; Embalagem:
envelope individual, em
papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em
pétala, caixa com 24 unid.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazode
validade e registro no
Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.
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71

PROCARE

Luva de látex de borracha
natural para procedimento
não cirurgico, tamanho P,
com superfície lisa, punho
reforçado, descartável e
com talco (pó bioabsorvível
atóxico), hipoalérgica,
ambidestra. Embalagem:
caixa com 100 unidades,
com dados de identificação
do produto e marca do
fabricante.

TALGE

cx.

Luva de látex de borracha
natural para procedimento
não cirurgico, Tam G

TALGE

cx.

Luva de látex de borracha
natural para procedimento
não cirurgico, tamanho G,
com superfície lisa, punho
reforçado, descartável e
com talco (pó bioabsorvível
atóxico), hipoalérgica,
ambidestra. Embalagem:
caixa com 100 unidades,
com dados de identificação
do produto e marca do
fabricante.

cx.

VIC PHARMA

1,10

UN

Especulo vaginal produzido
em poliestireno cristal,
lubrificado, estéril,
descartável, tamanho M.
ESPECULO VAGINAL,
médio, em poliestireno
cristal, Collins, elementos
articulados simétricos,
contornos regulares e
sem rebarbas, tamanho
para virgem, diâmetro
distal 30 mm (+/- 3mm),
eixo longitudinal 100 mm
(+/- 20 mm), com abertura
em forma de rosca tipo
borboleta, previamente
rosqueado, permitindo
abertura e fechamento
completos, uso único,
estéril, descartável,
embalado em material que
garanta a integridade do
produto. A apresentação do
produto deverá obedecer a
legislação atual e vigente.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.

ADLIN

1,08

UN

Soro fisiologico 09%
250ml Solução isotônica,
estéril e apirogênica;
composição: Cloreto de
Sódio 0,9 g veículo qsp100 ml, embalagem de
sistema fechado com
data de fabricação, lote e
validade impressa. Frasco
de polietileno de 250 ml com
três pontos de conexão.

EUROFARMA

1,91

UN

Soro Fisiológico 09%
500ml – Solução isotônica,
estéril e apirogênica;
composição: Cloreto de
Sódio 0,9 g veículo qsp100 ml, embalagem de
sistema fechado com
data de fabricação, lote e
validade impressa. Frasco
de polietileno de 500 ml com
três pontos de conexão.

EUROFARMA

1,80

UN

SORO GLICOSADO 5%
250ml – Solução isotônica,
estéril e apirogênica;
composição: Glicose anidra
5g, veículo qsp, 100 ml,
embalagem de sistema
fechado com data de
fabricação, lote e validade
impressa. Frasco de
polietileno de 250 ml com
três pontos de conexão.

EUROFARMA

1,13

50,00

88

TALGE

fr.

Álcool etilico 70% - frasco
100 ml. frasco com1000
mililitros - álcool etílico70%,
líquido incolor, límpido,volátil
e de odorcaracterístico.
Álcool etílico hidratado
70%, medicamento
antisseptico,para assepsia
de pele, e desinfecção
de superfícies,contendo
em seu rotulo, data de
fabricação, validade,registro
na ANVISA/MS. frasco com
100 ml.

17,00

79

SHALON
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Soro glicosado 5% - 500ml
Solução isotônica, estéril e
apirogênica; composição:
Glicose anidra 5g, veículo
qsp, 100 ml, embalagem
de sistema fechado com
data de fabricação, lote e
validade impressa. Frasco
de polietileno de 500 ml com
três pontos de conexão.

EUROFARMA

Soro ringer lactado, frasco
com 500 ml estéril e
apirogênica, embalagem
em sistema fechado com
data de fabricação, lote e
validade impressa. Frasco
de polietileno, frasco 500 ml

EUROFARMA

UN

SORO MANITOL 250
ML estéril e apirogênica,
embalagem em sistema
fechado com data de
fabricação, lote e validade
impressa. Frasco de
polietileno, frasco 250 ml.

SANOBIL

4,00

UN

Polifix (2 vias) Infusor
múltiplo 2 vias, estéril
embalado individualmente
em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico abertura
em pétalas e com dados de
identificação.

VITAL GOLD

0,41

Cateter intravenoso nº
14 PERIFÉRICO com
dispositivo de segurança,
para acesso venoso
periférico,radiopaco,
descartável, calibre G 14,
filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara
de refluxo sanguíneo
transparente cristal, com
retração total da agulha.
Apresentar registro do
produtoa Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação.

SOLIDOR

UN

Cateter intravenoso nº
16 PERIFÉRICO com
dispositivo de segurança,
para acesso venoso
periférico, radiopaco,
descartável, calibre G 16,
filtro hidrófobo, agulha
siliconada, câmara
de refluxo sanguíneo
transparente cristal, com
retração total da agulha.
Apresentar registro do
produto a Anvisa e Boas
Práticas de Fabricação

SOLIDOR

UN

Cateter de oxigênio nasal
(tipo óculos) CATETER
NASAL TIPO ÓCULOS,
Com extensão de
aproximadamente 2,1 m em
PVC, flexível, com ajuste
e adaptação confortável
no paciente, sendo que o
conector da cavidade nasal
deverá ser composto por
PVC de alta qualidade,
flexível, que não cause
ferimentos no paciente.
Embalagem individual
em papel grau cirúrgico e
filme plástico, contendo
externamente dados de
rotulagem RDC 185 de
22/10/2001.

UN

UN

UN

Frs

Povidine degermante
- frasco com 1000ml
DEGERMANTE10%
uso hospitalar, com
rotuloespecificando nome
do produto, classificação
e validade,dados do
fabricante, numero
do registro, cuidados
naconservação,
antialérgico,com tampa
lacrada com suas devidas
especificações, caixa com
12 litros.teor de iodo ativo
1%, com phalcalino.

VIPHARMA

144,00

Frs

Povidine tópico - frasco
com 1000ml TÓPICO10%
com 1000ml com rotulo
especificando nome do
produto, classificação
e validade, dados do
fabricante, numero do
registro, cuidados na
conservação, antialérgico
embalagem plástica
reforçada, com tampa
lacrada com suas devidas
especificações, caixa com
12 litros.

VIPHARMA

144,00

UN

SACO PLÁSTICO PARA
LIXO HOSPITALAR, leitoso
para acondicionamento
de resíduos sólidos
hospitalares e ambulatoriais
infectantes, constituído
de polietileno de alta
densidade (PEAD), virgem,
oferecendo uma perfeita
resistência mecânica. A
solda de fundo é contínua,
homogênea, e uniforme
vedando completamente
e não permitindo a perda
do conteúdo durante o
manuseio, de acordo com
a norma técnica 9191,
da ABNT. Impressão de
simbologia de material
infectante de acordo com a
NBR 7500. Embalagem com
100 unidades, capacidade
para 20 litros.

NEKPLAST

8,84

UN

SACO PLÁSTICO PARA
LIXO HOSPITALAR, leitoso
para acondicionamento
de resíduos sólidos
hospitalares e ambulatoriais
infectantes, constituído
de polietileno de alta
densidade (PEAD), virgem,
oferecendo uma perfeita
resistência mecânica. A
solda de fundo é contínua,
homogênea, e uniforme
vedando completamente
e não permitindo a perda
do conteúdo durante o
manuseio, de acordo com
a norma técnica 9191,
da ABNT. Impressão de
simbologia de material
infectante de acordo com a
NBR 7500. Embalagem com
100 unidades, capacidade
para 40 litros.

NEKPLAST

14,00

2,19
106

2,10

107

0,58
108

0,51

109

BIOSANI
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112

120

122

UN

UN

UN

SCALPE para punção
venosa, com borboleta
e agulha, estéril,
descartável, n. 19.
Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico,
abertura em pétala,
caixa com 100 unidades.
Na embalagem devera
estar impresso dados de
identificação, procedência,
data de fabricação, tipo
de esterilização, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.
Seringa 20 ml
DESCARTÁVEL 20ml sem
agulha de com dispositivo
de segurança: Seringa
hipodérmica de 3ml sem
agulha, com bico luerlock
isenta de látex, embalada
individualmente em material
que promova barreira
bacteriana e abertura
asséptica, provida de
dispositivo de proteção e
retração total da agulha
para o interior do cilindro
após o uso, êmbolo
destacável garantindo
a não reutilização da
seringa, trava de segurança
impossibilitando o retorno
da agulha, podendo ser
utilizada com qualquer
marca de agulha existente
no mercado. Apresentar
registro do produto junto a
Anvisa.
COLETOR DE URINA
SISTEMA FECHADO EM
PLASTICO (BOLSA PARA
DRENAGEM ESTÉRIL
DESCARTÁVEL) - 2
LTS. sistema fechado,
capacidade2.000 ml, em
pvc, resistente e flexível,
atóxico, comface anterior
transparente e face posterior
opaca. Bolsa com selagem
resistente e escaladupla
graduada em 100 ml e em
25ml. Válvulaantirrefluxo
vertical,filtro de
compensação (respiro)
hidrofóbico. Tubo distal
deesvaziamento com trava,
tampa protetora e local para
fixação. Alças para fixação
no leito. Tuboextensor em
pvc flexível, transparente,
9mm (di) e110cm, conector
cônico universal, sistema
detrava cortafluxo e
dispositivo para coleta
de exames autovedante,
estéril, descartável.
Embalagem individual com
abertura

Ano XIX - Nº 1015

LAMEDID

MED SHARP

3,50

cx.

Dispositivo para
incontinência urinária
URINARIA (URIPEN) Nº 06
–caixa com 02dispositivos
para incontinênciaurinária,
masculino, nº 6, em látex
natural, modelo condon(tipo
preservativo), atóxico,
maleável, resistente.
Extremidade afunilada
com orifício reforçado para
conexão em coletor. Anel
de contorno naextremidade
superior para adaptação
anatômica. Com extensor
transparente. Descartável.
Embalagem individual.

BIOMED

2,48

UN

Sonda nasogástrica
nº 22 - Unidade longa,
descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, branco
transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifícios
nas laterais e conector
universal com tampa.
Embalagem individual em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura
em pétala, com dados de
identificação, procedência,
data de fabricação, tipo
de esterilização, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde.
Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação

MEDSONDA

1,49

0,46
125

149

SOLIDOR

pct

Coletor de Urina (Infantil)
UNISEX, com adesivo,
pacote com 10 unidades
composto por saco com
comprimento de 17 cm
(Com variação de +-3mm)
e largura de 10 cm (com
variação de +- 3mm), com
furo pré cortado unissex.
Com película protetora não
aderente e destacável.
A parte adesiva não se
desprende do coletor e não
deixa resíduo na pele do
usuário. Confeccionado
em polietileno de baixa
densidade, transparente,
atóxico e maleável com
capacidade para 100
ml, com selagem de alta
resistência nas bordas
assegurando a integridade
do saco para que não
provoque lesão ao paciente
ou vazamento. Embalagem
primária de 10 unidades.

13,48

123

VACUPLAST
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162

163

UN

Sonda de aspiração traqueal
Nº10 descartável, estéril,
ermopl, maleável, em
PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada,
com um ermoplá distal,
dois nas laterais e conector
universal com tampa.
Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico
e filme ermoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde
. Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.

UN

Sonda de Aspiração
Traqueal nº 12descartável,
estéril, ermopl, maleável,
em PVC, branco
transparente, atraumatica,
siliconizada, com um
ermoplá distal, dois
nas laterais e conector
universal com tampa.
Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico
e filme ermoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde
. Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.

UN

SONDA DE ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL Nº
14descartável, estéril,
ermopl, maleável, em
PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada,
com um ermoplá distal,
dois nas laterais e conector
universal com tampa.
Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico
e filme ermoplástico,
abertura em pétala.
Na embalagem devera
estar impresso dados
de identificação, tipo de
esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo
de validade e registro
no Ministério da Saúde
. Apresentar registro do
produto na Anvisa e boas
práticas de fabricação.
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LTE

BIOSANI

1,10

36

37

BIOSANI

MEDSONDA

MARCA

V.
UNIT.

pct

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X
7,5 CM - 13 FIOS, 8 CAMADAS,
5 DOBRAS - 100% ALGODÃO PCT. C/500 UNIDADES hidrófila,
confeccionada com fio 100%
algodão, composta por 5 dobras
e 8 camadas no formato 7,5 cm x
7,5 cm, descartável, não estéril,
inodora, insipida, alvejada, isenta de
impurezas, amido, gordura, corante
e com acabamento lateral para
evitar o desfiamento. Na embalagem
devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data
de fabricação, prazo de validade.
Apresentar registro do produto
junto a ANVISA e certificado de
boas práticas de fabricação junto a
ANVISA.

Medblanc

7,50

pct

Compressa de gaze tipo queijo
9,1cmx91m
fechada
hidrófila,
confeccionada com fio 100%
algodão, composta por 4 dobras
e 8 camadas no formatoa 91 cm
x 91 m, descartável, não estéril,
inodora, insipida, alvejada, isenta de
impurezas, amido, gordura, corante
e com acabamento lateral para
evitar o desfiamento. Embalagem:
Rolo. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação,
prazo de validade. Apresentar
registro do produto junto a ANVISA
e certificado de boas práticas de
fabricação.

Medblanc

12,84

UN

COLETOR
DE
MATERIAIS
PERFUROCORTANTE,
DESCARTÁVEIS, EM PAPELÃO
RESISTENTE,
FORRAMENTO
PROTETOR INTERNO E PAPELÃO
COURO, CONFORME NORMA
IPT-NEA 55, CAPACIDADE PARA 3
LITROS CX C/ 10 UNIDADE, local
para descarte de agulhas, lâminas
e outros materiais contaminados,
perfurantes
e
cortantes
descartáveis. Total proteção contra
perfuração e vazamento de fluídos.
Exigido pela Vigilância Sanitária;
maior proteção para profissionais e
pessoal da limpeza; Características
Técnicas: Cor Externa: amarela,
com diretrizes em preto; Fabricado
dentro das normas atuais exigidas
pelo IPT-NEA 55; Capacidade
interna: 3 litros; Apresentação:
pacote com 10 unidades.

Embalaire

14,75

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1,10

38

1,60

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 16/2015 PMG
PROCESSO N.º 886/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 412/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/03/2015 à 03/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de consumo de enfermagem
PLASMEDIC COM DE MAT. P/USO MED E LAB LTDA
CNPJ/MF sob o n° 09.200.303/0001-22

Boletim Oficial do Município - 43

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

39

42

48

49

55

72

cx.

COLETOR
DE
MATERIAIS
PERFUROCORTANTE,
DESCARTÁVEIS, EM PAPELÃO
RESISTENTE,
FORRAMENTO
PROTETOR INTERNO E PAPELÃO
COURO, CONFORME NORMA
IPT-NEA 55, CAPACIDADE PARA
7 LITROS CX C/ 10 UNIDADE local
para descarte de agulhas, lâminas
e outros materiais contaminados,
perfurantes
e
cortantes
descartáveis. Total proteção contra
perfuração e vazamento de fluídos.
Exigido pela Vigilância Sanitária;
maior proteção para profissionais e
pessoal da limpeza; Características
Técnicas: Cor Externa: amarela,
com diretrizes em preto; Fabricado
dentro das normas atuais exigidas
pelo IPT-NEA 55; Capacidade
interna: 7 litros; Apresentação:
pacote com 10 unidades.

Rl

Fita
adesiva
HOSPITALAR,
confeccionada com dorso de papel
crepe, na cor bege, dimensão 16
a 19 cm x 50 m; Embalagem: rolo
individual. Apresentar registro do
produto junto a Anvisa e boas
praticas de fabricação.

pct

Fralda
geriátrica
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIÁTRICA
Tamanho P, peso 40 à 70 Kg
(variação +ou- 5Kg), cintura 45
à 85 cm (variação +ou- 5cm)
formato anatômico, alto grau de
absorvência,
possuir
camada
interna de gel, retentor de umidade,
composto por fibras de celulose
antialérgica atóxica, barreira contra
vazamentos e no mínimo 03 fios
de elástico e 02 fitas adesivas
de cada lado, o produto deverá
ser acondicionado embalagem
impermeável, constar externamente
identificação, fabricação, validade,
lote e procedência, unidade.
Acondicionadas em pacotes com no
mínimo de 08 unidades.

Ano XIX - Nº 1015

87

Embalaire

SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100
ML Solução isotônica, estéril e
apirogênica; composição: Cloreto
de Sódio 0,9 g veículo qsp-100 ml,
embalagem de sistema fechado com
data de fabricação, lote e validade
impressa. Frasco de polietileno de
100 ml com três pontos de conexão.

UN

Eurofarma

1,77

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 24/2015 PMG
PROCESSO N.º 917/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 436/2014- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 04/03/2015 à 04/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de pneus para motoniveladora
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CNPJ/MF sob o nº 17.169.134/0001-33

Ciex

1,35

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

LTE

UNID.

MARCA

V. UNIT.

1

Un.

Pneu novo 1300x24
16 lonas

RICH STONE
– L2

1.450,00

2

Un.

Pneu novo 1400x24
16 lonas

RICH STONE
– L2

1.387,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 025/2015
- PMG

Pop

6,35

PROCESSO N.º 878/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 407/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/03/2015 à 05/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
DANNA COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ/MF sob o n° 13.550.358/0001-30
LTE

pct

FRALDA GERIÁTRICA Tamanho M,
peso 20 à 40 Kg (variação +ou- 5Kg),
cintura 45 à 85 cm (variação +ou5cm) formato anatômico, alto grau
de absorvência, possuir camada
interna de gel, retentor de umidade,
composto por fibras de celulose
antialérgica atóxica, barreira contra
vazamentos e no mínimo 03 fios
de elástico e 02 fitas adesivas
de cada lado, o produto deverá
ser acondicionado embalagem
impermeável, constar externamente
identificação, fabricação, validade,
lote e procedência, unidade.
Acondicionadas em pacotes com no
mínimo de 08 unidades.

cx.

Fio Sutura nylon monofilamento
preto nº 6.0 com 45 cm - Com
agulha, fio não absorvível, classe
II, 24 envelope a caixa, com agulha
(20 mm x 3/8). EMBALAGEM PGC.
E REG. MS

Procare

AVENTAL de tamanho único,
descartável,
confeccionado
emtnt, 100% polipropileno, 30
de gramatura, com aberturanas
costas com tiras para amarrar na
altura do pescoço ecintura, mangas
longas, punho com elástico, cor
branca,pacote com 10 unidades.

Clean

pct

22,07

Boletim Oficial do Município - 44

14
Pop

6,75

17,50

10,47

UNID.

Un.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Seladora - Aparelho destinado a
selar embalagens de artigos e/ou
instrumentais em geral, podendo
ser aplicado em clínicas médicas
e odontológicas, hospitais e
laboratórios. De fácil assepsia e
manuseio. Possuir suporte para
colocação dos rolos a serem
selados. Selagem rápida e
eficiente para rolos de até 30 cm
de largura. Controle eletrônico de
tempo de selagem com alarme
sonoro. Sistema de corte com faca
de duplo corte; Controle digital de
temperatura ajustável até 300ºC
Dimensões aproximadas de
C=400XL=420XA=210 mm. Bivolt
(110 v ou 220 volts), Potência 200
Watts. 1 ano de garantia.

COMP

Sispack
SM 300
Plus

V.
UNIT.

1.450,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
026/2015 - PMG
PROCESSO N.º 878/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 407/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/03/2015 à 05/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.141.527/0001-36

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
LTE

1

UNID.

Un.

Ano XIX - Nº 1015

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COMP

Cadeira odontológica com 04 movimentos eletromecânicos: sobe/desce assento e
encosto. Volta a zero, acendimento do refletor e posição de trabalho no comando
de pé em botões separados. Volta a zero e posição de trabalho com movimentos
sincronizados de assento e encosto, 03 posições de trabalho programável pelo
próprio cirurgião dentista. Não apaga o refletor quando é acionado qualquer outro
movimento no comando de pé. Movimentos de subida e descida do assento
e encosto por alavanca. Comando de pé integrado à cadeira para todos os
movimentos com botões ergonomicamente posicionados e com acionamento sem
esforço do operador. - Possibilita interrupção emergencial ou não do movimento de
volta a zero da cadeira com toque do comando de pé; Acionamento da lâmpada
do refletor no comando de pé com 4 intensidade de iluminação; Acionamento dos
movimentos de assento e encosto através de sistema moto-reduto (fuso), isento
de óleo; Motor elétrico com protetor térmico; Articulação entre o assento e encosto
através de um único ponto de apoio; Pintura lisa na cor branca; Carenagem e
demais partes da estrutura com cantos arredondados; Possuir braço de apoio
esquerdo; Mangueiras montadas de tal forma que o esgoto da Unidade Auxiliar
possa fluir por gravidade e a inclinação da mangueira permita que a força da
água arraste os detritos evitando acúmulo em sua extensão; Mangueiras não
correm o risco de esmagamento porque não são posicionadas debaixo do assento
da cadeira; Estofamento de espuma de poliuretano revestido com PVC liso,
expandido, sem costuras, com apoio lombar, na cor verde água; Encosto da cadeira
amplo e envolvente, com linhas arredondadas e curvatura anatômica; Base da
cadeira fabricada em chapa de aço/ ferro fundido com espessura mínima de 3/8”;
Superfícies metálicas com tratamento contra oxidação; Estrutura do estofamento
em poliestireno de alta resistência com buchas fixadas nesta estrutura; Assento com
proteção para calcanhar em plástico cristal; Estrutura de apoio do assento e encosto
totalmente metálicas; Encosto de cabeça com movimentos longitudinal e inclinação;
Possuir trava mecânica para fixação da altura do encosto de cabeça; Base sem
necessidade de fixação ao piso; Tensão: bivolt. EQUIPO: Acoplado à cadeira com
braços arredondados, com movimentos horizontal e vertical, sendo que o braço com
movimento vertical deve possuir trava pneumática; Pintura lisa na cor branca; Corpo
em poliestireno de alto impacto, sem cantos vivos ou ranhuras; Possuir reservatório
transparente/ e ou branco leitoso para água; Puxadores incorporados, para um
manuseio ergonômico e maior facilidade na higienização; 3 terminais, sendo 1
para seringa tríplice que deve acompanhar o equipo, 1 para alta rotação e 1 para
micro motor com spray; A seringa tríplice deve possuir bico giratório destacável e
autoclavável; Seleção automática das pontas; Mangueira com spray para baixa
rotação; O pedal de comando do equipo é separado do pedal de comando da
cadeira; A caixa de comando pode ser incorporada internamente, no pé da cadeira;
Mangueiras lisas e sem cantos arredondados; Possui uma bandeja removível e
autoclavável de aço inox; O braço do equipo deve ter limitador na sua movimentação
para o lado esquerdo; Apresenta circuito de baixa voltagem nos comandos; Suporte
das peças de mão em peça única, destacável do equipo; Pedal de comando
progressivo para acionamento de todas as peças de mão.UNIDADE AUXILIAR:
Pintura lisa com cantos arredondados; Acoplada à cadeira; 1 sugador de sangue/
saliva convencional (venturi); O sugador deve possuir separador de detrito fabricado
com tela de aço inoxidável; Acompanha a unidade auxiliar uma caixa de esgoto
com respiro e abafador de ruídos; Bacia branca em cerâmica, removível, com ralo
separador de detritos; registro para acionamento de água da cuspideira em material
plástico/metal; REFLETOR: Acoplado à cadeira; Acionamento através do comando
de pé da cadeira com 4 regulagens de intensidade de luz; Monofocal; Cabeçote
do refletor com puxador incorporado; Possui lâmpada halógêna; Possui protetor
de lâmpada em policarbonato transparente; Pintura lisa com cantos arredondados;
Espelho multifacetato com protetor frontal; Luz do dia, sem sombras, com 20.000
lux; Foco de luz bem definido; Espelhamento multicoating (multicamadas); Braços
articuláveis, arredondados, com movimentos precisos e suaves; Fiação livre de
esmagamentos durante os movimentos do cabeçote; Cabo de alumínio/ e ou
plástico com acabamento liso, de fácil limpeza; Luz fria uniformemente distribuída
em todo o campo operatório; Troca de lâmpada sem auxilio de ferramentas
especiais e/ou técnico.

KAVO

V. UNIT.

6.489,00

2

5

Un.

Peça reta intra: autoclaváveis - Autoclaváveis; Sistema intra – permite acoplamento
direto ao micro motor com giro de 360° e relação de transmissão 1:1; Mancais
apoiados sobre dois rolamentos de aço inoxidável; Utilização à ajuste de prótese
total, desgaste de moldeira individual, polimento de moldeiras de prótese total,
removível ou fixa e em cirurgias; Permitir sistema de irrigação.

KAVO

250,00

11

Un.

Avental de chumbo - Avental Padrão para proteção do paciente (Adulto/ Infantil);
Confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de
0,50mmPB; Acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.5mm – adulto
ou infantil.

NMARTINS

299,99

12

Un.

Biombo de chumbo - Reto 1,00 mm Com Visor (1,80 A x 0,80 L x 1,00 MM
chumbo)5mm COM RODIZIO.

NMARTINS

1.739,00

196,66

18

Un.

Muflas de latão polido n,º 06 - para prótese, sem parafuso. Latão polido.

BETHIL/
MAXXETAL

20

Un.

Prensa para cozimento Prensa para cozimento - capacidade para 02 próteses.

BETHIL/
MAXXETAL

200,00

21

Un.

Articulador tipo charneira - Articulador tipo charneira garfo de latão polido.

DENTAL

233,33

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 027/2015
- PMG
PROCESSO N.º 878/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 407/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/03/2015 à 05/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF sob o n° 13.550.569/0001-72
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

COMP

Boletim Oficial do Município - 45

V. UNIT.

Un.

Mocho para
odontologia, apoiado
em 5 rodízios. Possui
duas alavancas
debaixo do assento
sendo uma para
regular movimentos
de subida e descida
do assento e a
outra para regular
o movimento de
inclinação do encosto.
O assento possui
formato anatômico
que se molda ao
contorno das pernas
do operador. O
encosto possui
conformação ampla
e ideal para apoio
das costas. A base
do estofamento é em
poliuretano injetado
e recoberto em PVC
expandido, sem
costuras. Elevação
a gás com sistema
de acionamento
ergonomicamente
posicionado. Sistema
de regulagem
de altura do
assento. Espuma
com densidade
controlada, injetada
em poliuretano. Cor
Verde Água

JCF-001

300,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

3

Un.

Compressor
Odontológico - 10
pés, Isento de óleo,
garantindo total
qualidade de ar,
sem impurezas,
conferindo um campo
de trabalho otimizado
ao CD; Protetor
térmico, que desliga
automaticamente o
motor no caso de
superaquecimento;
Válvula de segurança
que alivia a sobrepressão, evitando
danos ao compressor;
Reservatório de
100 litros com
revestimentos a
base de epóxi;
Válvula reguladora,
fundamental para
manter a estabilidade
da pressão do ar
e constantes o
spray e o torque;
Válvula de retenção;
Possuir pressostato
que mantém
o compressor
operando dentro da
faixa selecionada;
Filtro de aspiração;
Manômetro acoplado
ao reservatório;
Ventilador de
refrigeração; Bloco
do compressor em
alumínio injetado;
Volume de ar
deslocado à 283
litros/minuto; Pressão
de trabalho100
à 140 psi (faixa);
Tensão 220/110 volts;
Potência do motor à
2 HP; Nível de ruído
à 75 dB a 1m de
distancia.

Ano XIX - Nº 1015

9

FIAC/
AIRMAX
12-100

Boletim Oficial do Município - 46

Un.

Aparelho de ultrasson
odontológico Composto de
ultrassom, bomba
peristáltica e
reservatório de
líquido irrigante.
Maior mobilidade
para o cirurgião
dentista.Chave
seletora de potência
permite ao operador
ajustar rapidamente a
potência do aparelho
(7 posições).
Sistema de capas
autoclaváveis
para o transdutor
que proporciona
aumento na vida útil
da peça de mão.
Bomba peristáltica e
reservatório de líquido
irrigante acoplado.
Possibilitar o uso de
líquidos antissépticos
ou desinfetantes
para a irrigação,
garantindo um melhor
pós-operatório. 2
ANOS DE GARANTIA
TOTAL: Inclusive para
o transdutor, principal
peça do ultrassom
responsável pelo
movimento oscilatório
do tip.

ORTUS/
BIOCALER

1.449,00

UN

Câmara escura
para revelações
radiográficas Especificações
Técnicas Peso: 1,8
kg. Dimensão: largura
34 cm, profundidade
29 cm, altura 22
cm. Dimensões
internas: largura 24
cm, profundidade
30 cm, altura 17 cm.
A câmara escura
não possui sistema
elétrico.

Essence
Dental/Gold
Line

119,90

3.080,00

13

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

Boletim Oficial do Município - 47

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 028/2015
- PMG
PROCESSO N.º 878/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 407/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/03/2015 à 05/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA O USO
MEDICO E LAB
CNPJ/MF sob o n° 09.200.303/0001-22
LTE

6

UNID.

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Un.

Autoclave - Digital
com display de
LCD - Possuir
4 programas de
esterilização - 54
lts - Cuba Inox
(secagem porta
fechada) - Bi-Volt
Autom. - DIGITAL
- SECAGEM
COM PORTA
FECHADA,
CÂMARA EM AÇO
INOXIDÁVEL,
COM MATERIAL
ISOLANTE AO
CALOR.Seletor
de voltagem
127/220VAC
/ 50Hz 60Hz, Placa
eletrônica com
microcontrolador.
Painel frontal
de membrana.
Manômetro
com escalas
de pressão e
temperatura.
Ciclo de trabalho
automático.
Secagem com
porta entreaberta/
fechada.
Termostato de
segurança para
proteção da
resistência e sobre
aquecimento
da câmara,
Sensor para
fechamento de
porta. Sensor de
pressão. Válvulas
de segurança
(anti-vácuo e
sobre-pressão).
Abastecimento
de água manual.
Anel de vedação
da porta em
silicone. Puxador
ergonômico. Porta
com fechamento
através de trava.
Câmara em
aço inoxidável,
revestida com
material isolante
ao calor. Bandejas
e suporte.
Carenagem da
porta em plástico
resistente.
Gabinete em
aço carbono
com pintura lisa
à base de epóxi
com tratamento
fosfatizado.
Fusível de
proteção para
sobre corrente.

COMP

10

Un.

V. UNIT.

Autoclave - Digital
- Display de LCD,
Programas de
Esterilização;
Capacidade 21
litros; Câmara
em aço inox
ou alumínio
anodizado;
Câmara com
3 bandejas
em alumínio ;
Secagem com
porta entreaberta/
e ou porta
fechada; Conta
com 13 sistemas
de segurança;
Sistema com
microcontrolador
Potência de
1700W; 2 anos de
garantia.

STERMAX/21adt

2.689,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 029/2015
- PMG
PROCESSO N.º 878/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 407/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/03/2015 à 05/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
V. S. COSTA & CIA LTDA
CNPJ/MF sob o n° 05.286.960/0001-83
LTE

STERMAX/60ADT

UNID.

5.120,00

7

Un.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Aparelho de Raios-X
Odontológico
- Coluna Móvel Braço articulável
com movimentação
vertical e horizontal,
base totalmente
construída em ferro
fundido, garantindo
maior estabilidade
no deslocamento do
aparelho, comando
eletrônico Digital
centesimal., rodas
confeccionadas
em acrílico de alta
resistência, com freio
para travamento,
dispositivo eletrônico
digital microprocessado,
cabo espiralado.
Características
Técnicas: Rede:
127 - 220Volts AC,
Correntes de Uso: 12A
(127V) 5.5A (220V),
Modelo: 70 KV, Tempo
de exposição: 0.07 a
3 seg, Intensidade de
corrente do Tubo: 8
mA, Foco: 0.8 x 0.8
mm.

COMP

XDENT-X70

V. UNIT.

3.049,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 30/2015 PMG
PROCESSO N.º 906/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 429/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/03/2015 à 06/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de enfermagem
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ/MF sob o n° 00.656.468/0001-39

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

4

UNID.

pct

Ano XIX - Nº 1015

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

Compressa de gaze Compressa de Gaze 7,5x7,5
estéril, pacote com 10
unidades

AMÉRICA

1

fr.

2

3

Rl

Fd

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

Álcool Etílico 70% - Frasco
de 100 ml tipo almotolia
de plástico transparente
contendo álcool 70%.

MEGA

Filme para ecografia - UPP
– 110 HG 110mm x18m,
que seja compatível com
aparelho Sony – Up – 895
MD, vídeo grafhicprinter.

SONY

Papel termossensível
para impressão de
tococardiografia - Papel
termo-sensível, dobras em
Z, tamanho 130mm x120mm
x 20 mm, com marcação
ao longo da escala de
Batimentos cardíacos. largura do gráfico: 7,1cm
- escala: 40 bpms/1,5cm
- campo: 30~240 bpm
Atividade uterina - largura
do gráfico: 2.5 - Campo:
0,99 Unidades relativas resolução: 1 unidade relativa.

TECNOPRINT

V.
UNIT.
0,91

74,90

PROCESSO N.º 871/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 403/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/03/2015 à 09/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material odontológico
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.656.468/0001-39

109

158

Unidade

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

cx.

Fio de sutura tipo
aço sem agulha.
Monofilamentar torcido
inabsorvível, origem
mineral - composto
de aço inox cirurgico
3x60cm. Caixa com 24
envelopes.

cx.

Luva de látex
descártavel para
procedimento
odontológico caixa
com 100 unidades.
Tamanho Extra
Pequeno

MARCA

Bioline

Descarpack

216

Pt

Vaselina sólida pote de
500grs

V. UNIT.

320,00

16,85

Descarpack

16,85

Rio Quimica

10,24

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 032/2015
- PMG
PROCESSO N.º 871/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 403/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/03/2015 à 09/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material odontológico
ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.141.527/0001-36
ITEM

Unid.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

Vlr.unit.

2

Frs

Adesivo fotopolimerizável
monocomponente para
esmalte e dentina - frasco
com 5ml.

Biodinamica

9,39

9

Rl

ALGODÃO HIDRÓFILO
COM 500gr - ROLO

Melhormed

7,48

10

Un.

Alta rotação para uso
terminal de equipo
odontológico, cabeça
arredondada, encaixe
Borden com 2 furos,
com refrigeraçaõ por
spray triplo, rolamento de
sferass, sistema de broca
convencional, esterilizável
em auto clave até 135ºC
por mais de 1000 ciclos,
rotação mínima de 380.000
rpm com pressão de
entrada de 2,2 bar (32
libras/pol) feita em material.
Compatível com rolamentos
roll III

Kavo

254,00

11

cx.

Amálgama capsulado (liga
+ mercúrio) - caixa com 500
cápsulas de 1 porção

GS80/SDI

640,00

12

cx.

Amálgama
capsulado(liga+mercurio
) - caixa com 500 cápsulas
de 2 porção

GS80/SDI

805,00

15

cx.

Anestésico local injetável
à base cloridrato de
prilocaína a 3% com
felipressina. Caixa com 50
tubetes

PRILONEST/DFL

34,00

16

cx.

Anestésico Mepivacaína
Special 2% com adrenalina
para uso cirúrgico
1:100.000

DENTLSPLY

59,00

17

Un.

Anestésico tópico pomada,
lidocaína a 5%, sabor
variado - pote com 12 gr.

CIMED

9,31

18

cx.

Aplicadores descartáveis
indicado para aplicação de
selante, condicionadores
acids, agnetes adesivos cx
c/ 100 unidades.

INJECTA

9,20

59

Un.

Broqueiro redondo para
clínicas odontológicas
e laboratórios com
capacidade para armazenar
162 brocas.

JON

16,99

60

Un.

Cabos de espelho bucal
nº 5

PREVEN

2,43

61

Un.

Cariostático 30% - vidro
com 5ml

MAQUIRA

14,96

62

cx.

Cera rosa nº 07 cx com 225
gramas

ASFER

6,88

63

cx.

Cera utilidade cx com 225
gramas

ASFER

14,60

Kit

Cimento cirúrgico, caixa
com 01 bisnaga com 90g
de base e 01 bisnaga com
90g de acelerador, sem
eugenol.

TECHNEW

39,69

45,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 033/2015
- PMG

Item

cx.

0,36

PROCESSO N.º 906/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 429/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/03/2015 à 06/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de enfermagem
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70
UNID.
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Luva de látex
descartável para
procedimento
odontológico - caixa
com 100 unidades.
Tamanho Grande

V.
UNIT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 31/2015 PMG

LTE
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Un.

Composição de hidróxido
de cálcio radiopaco, com
01 tubo de pasta base
(13g), 01 tubo de pasta
catalisadora 11g e 01 bloco
de mistura

DENTSPLY

cx.

Condensador de guta
Macspadden 25mm

MAILLEFER

cx.

Cone de feltro para
polimento de prótese
dentária em politriz grande.

PRIN.META

Jg

Cone de guta percha
1ª Série caixa com 120
pontas.

PRIN.META

11,46

72

Jg

Cone de guta percha
2ª Série caixa com 120
pontas.

DENTSPLY

18,00

73

Jg

Cone de guta percha FF.
caixa com 120 pontas.

PRIN.META

11,50

74

Jg

Cone de guta percha
acessório R7. caixa com
120 pontas.

PRIN.META

12,20

75

Jg

Cone de guta percha
acessório R8. caixa com
120 pontas.

PRIN.META

11,48

76

Jg

Cone de papel absorvente
1ª Série. caixa com 120
pontas.

META

11,00

Jg

Cone de papel absorvente
2ª Série. caixa com 120
pontas.

META

10,20

Un.

Contra ângulo p/uso
em terminal de equipo
odontológico, cabeça
fixa c/spray externo. Usa
brocas c/adaptação do
mandril. Com encaixe intra.
Esterilizável por mais de
2000 ciclos em auto clavebaixa rotação.

Kavo

Esponja hemostática
de colágeno (gelatina)
liofilizada; Embalada
em blister individual;
Esterilizada por irradiação;
Sem contra indicações;
Absorvível. Caixa com 10
esponjas de 1 x 1 x 1 cm.

TECHNEW

Un.

Cureta de Grayce nº 07 08 Cabo oco

CASSIFLEX

8,00

82

Un.

Cureta de Grayce nº 11 - 12
Cabo oco

CASSIFLEX

83

Un.

Cureta de Grayce nº 13 14 Cabo oco

CASSIFLEX

Un.

CURETA GRACEY 05/06
Mini Five. Instrumento
cirúrgico não articulado
cortante. Produzida em aço
inoxidável. Utilizada para
raspagem de tártaro.

Un.

CURETA GRACEY 07/08
Mini Five. Instrumento
cirúrgico não articulado
cortante. Produzida em aço
inoxidável. Utilizada para
raspagem de tártaro.

CASSIFLEX

Un.

Cureta Gracey 11-12
Mini Five. Instrumento
cirúrgico não articulado
cortante. Produzida em aço
inoxidável. Utilizada para
raspagem de tártaro.

CASSIFLEX

CURETA GRACEY 13/14
Mini Five. Instrumento
cirúrgico não articulado
cortante. Produzida em aço
inoxidável. Utilizada para
raspagem de tártaro.

CASSIFLEX

Un.

Cureta MAC CALL nº 13 14 Cabo oco

CASSIFLEX

10,00

89

Un.

Cureta MAC CALL nº 17 18 Cabo oco

CASSIFLEX

16,00

90

Un.

Descolador de Molt. 2.4

CASSIFLEX

24,50

93

Un.

Escova de pelo para
polimento n.º 27 usado em
politriz.

CLEMARA

11,90

94

Un.

Escova de robinson

PREVEN

2,20

95

Un.

Esculpidor Lecron

ABC

4,80

66

69

70

71

77

78

79

81

84

85

86

87

88

cx.

Un.

CASSIFLEX

20,41
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98

Un.

Espatula p/ encerramento
nº31

ABC

10,00

99

Un.

Espatula 07

ABC

5,50

101

Un.

Espatula plástica para
manipulação de alginato

MAQUIRA

3,30

102

Un.

Espelho bucal nº 5 plano
autoclavável

IODONTOSUL

1,98

106

cx.

Filme radiográfico
odontológico periapical,
modelo 3x4 cm - Caixa com
150 unidades.

DFL

83,00

cx.

Fio Agulhado Nylon
monofilamento preto 4-0,
45cm (1/2 ou 3/8 círculo,
secção trinagular) caixa
com 24 unidades.

PROCARE

16,79

108

pct

Fio barra de Erich. para
fratura e fixação da maxila
e da mandibula durante
a realização de cirurgias
bucomaxilofaciais - pacote
com 1 metro.

DENTATUM

170,00

110

cx.

Fio de sutura tipo seda
preta trançada com
agulha-4.0 c/agulha 1,7cm
cx. c/24 envelopes

PROCARE

16,85

112

Un.

Matriz de aço inox 5mm.
Fita Matriz Metálica - rolo
de 5 x 0,05 x 500mm.

PREVEN

0,91

113

Un.

Matriz de aço inox 7mm.
Fita Matriz Metálica - rolo
de 7 x 0,05 x 500mm.

MAQUIRA

0,99

114

Frs

Fixador radiográfico - frasco
com 475ml. Odontológico.

RAYTEC

5,50

116

Un.

Forceps adulto 01

ABC

30,50

117

Un.

Forceps adulto nº 150

ABC

30,50

118

Un.

Forceps adulto nº 18L

ABC

30,50

119

Un.

Forceps adulto nº 151

ABC

30,50

45,95

21,95

305,99

17,99

107

121

Un.

Forceps adulto nº 69

ABC

30,50

122

Un.

Forceps infantil nº 01

ABC

30,65

123

Un.

Forceps infantil nº 150

ABC

37,00

124

Un.

Forceps infantil nº 151

ABC

37,00

10,00

125

Un.

Forceps infantil nº 18 D

ABC

33,20

10,00

126

Un.

Gesso comum pacotes
de 1 kg

RIO

5,38

127

pct

Gesso Pedra - Pct de 1 kg.

RIO

6,48

128

pct

Gorro cirúrgico pacotes
com 100 unidades

EMBRAMAC

5,00

129

Un.

Grau/tigela/cuba de
borracha para manipulação
de alginato e gesso
- média.

MAQUIRA

3,39

133

Kit

Ionômero de vidro para
restaurações possuindo
comprovada adesão
ao esmalte e à dentina,
aliada a propriedades
anticriogênicas. Kit com po
e líquido. Cor U.

DFL

21,20

134

Frs

Isolante para trabalho de
resina acrílica a base de
alginato de sodia 2,5%
frasco com 1000ml

DENCRIL

29,00

139

cx.

Lençol de borracha para
isolamento abssoluto
13,5x13,5 cm - caixa com
26 unidades - Validade de
3 anos

MAQUIRA

11,19

140

Un.

Lençol de camurça para
amalgama

JON

7,00

141

Jg

Lima endodôntica Flexofile
de 1º Série de 21 mm. jogo
com 06 unidades.

ASSUS

11,90

142

Jg

Lima endodôntica flexofile
de 2ª série de 21 mm. jogo
com 06 unidades.

ASSUS

14,00

143

cx.

Lima endodontica flexofile
21mm n.º 06. caixa com 6
unidades.

ASSUS

14,00

10,00

11,71

11,71

11,71

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

144

cx.

Lima endodontica flexofile
21mm n.º 10. caixa com 6
unidades.

ASSUS

14,00

145

cx.

Lima endodontica flexofile
21mm n.º 8. caixa com 6
unidades.

ASSUS

14,00

Jg

Lima endodôntica flexofile
de 1ª série de 25mm. Jogo
com 06 unidades.

ASSUS

147

cx.

Lima endodontica flexofile
25mm n.º 06. Caixa com 6
unidades.

ASSUS

13,50

148

cx.

Lima endodontica flexofile
25mm n.º 08. Jogo com 6
unidades.

ASSUS

25,00

149

cx.

LIma endodontica flexofile
25mm n.º 10. caixa com 06
unidades.

ASSUS

14,00

Lima endodôntica
hedstroem 21mm 1ª série
flexíveis jogo com 06
unidades

ASSUS

146

151

Jg

Frs

Resina acrílica
autopolimerizavel pó para
base de dentadura, incolor
- frasco com 1000 gramas.

DENTBRAS

59,30

200

fr.

Resina acrílica
termopolimerizável líquida
para base de dentadurafrasco com 1.000ml.

DENTBRAS

60,40

202

Un.

Resina fotopolimerizável
para dentes anteriores e
posteriores cor A 10-seringa
com 4 gr.

NATURAL SHADE/DFL

9,98

203

Un.

Resina fotopolimerizável
para dentes anteriores
e posteriores cor A20seringa com 4 gr.

NATURAL SHADE/DFL

9,40

204

Un.

Resina fotopolimerizável
para dentes anteriores
e posteriores cor A30seringa com 4 g.

NATURAL SHADE/DFL

9,38

205

Un.

Resina fotopolimerizável
para dentes anteriores e
posteriores cor A35-seringa
com 4 g.

NATURAL SHADE/DFL

9,60

206

Frs

Restaurador intermediário
líquido - frasco com 15ml

BIODINAMICA

9,18

207

Frs

Restaurador intermediário
pó - frasco com 40 gramas

BIODINAMICA

16,08

208

fr.

Revelador de placa
bacteriana - pastilhas frasco com 100 poastilhas

MAQUIRA

13,19

210

pct

Roletes de algodão pacote com 100 unidades

SS PLUS

1,36

213

cx.

Tira de lixa de aço 4mmcaixa com 12 unidades

PREVEN

4,14

13,50

Frs

Liquido de Dakin frasco
com 1000ml

ASFER

14,50

165

Frs

Óleo spray para lubrificação
de alta e baixa rotação
siliconado frasco com
100ml

MAQUIRA

8,10

Rl

Papel alumínio - rolo de 4
metros por 30 cm.

BOMPACK

168

blc

Papel carbono para registro
de articulação bloco com
12 folhas

PREVEN

1,26

169

bob

Papel grau cirúrgico
15x100m

ESTERILCARE

44,00

Un.

Material Temporário para
Obturação de Canal
Radicular tipo Pasta maisto
- seringa de 2,5g.

Biodinamica

174

Un.

Pasta profilática -com flúor
sabor tuti-fruti - frasco
com 90g.

MAQUIRA

5,15

175

pct

Pavio para lamparina - pct
c/ 10 unidades

JON

3,77

179

cx.

Placa base fina - caixa com
50 unidades.

DFL

50,00

180

Un.

Placa de dentes inferior
anterio A26 cor 66

DENT POP

2,15

181

Un.

Placa de dentes inferior
anterior 2D cor 66

DENT POP

2,20

182

Un.

Placa de Dentes inferior
anterior 32L cor 66

DENT POP

2,10

173

199

13,20

152

167
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6,70

22,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 034/2015
- PMG
PROCESSO N.º 871/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 403/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/03/2015 à 09/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material odontológico
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70
Item

Unidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

1

Frs

Ácido fosfórico a 37% - frasco com
5ml

DFL

5,16

6

fr.

Álcool etilico 70% - frasco 1000 ml.

TUPI

3,00

7

fr.

Álcool etilico 96% - frasco 1000 ml.

MEGA

6,90

pct

Alginato diatomita, alginato de
potássio, sulfato de cálcio, óxido de
magnésio, óxido de ferro, tetra sódio
pirofostato (material elástico para
impressão tipo II presa normal pacote
com óleo de Speramint 410g)

DENCRIL

8,35

13

cx.

Anestésico local injetável 2%
sem vaso caixa com 50 tubetes
Anestésico Cloridrato de Lidocaína
a 2% com hemitartarato de
norepinefrina 1:50.000. caixa com 50
tubetes com 1,80ml cada. 1.50.000
loca injetável 2% caixa com 50
tubetes.

CRISTALIA

46,70

19

Un.

Broca 1302 (haste curta)

FAVA

1,19

20

Un.

Broca 1332 (haste curta)

FAVA

1,10

21

Un.

Broca 1342 (haste curta)

FAVA

1,05

22

Un.

Broca aço esférica para peça de
mão nº 06

FAVA

5,65

183

Un.

Placa de Dentes inferior
anterior 34L cor 66

DENT POP

2,10

184

Un.

Placa de dentes inferior
anterior A25 cor 66

DENT POP

2,10

185

Un.

Placa de dentes inferior
posterior 30M cor 66

DENT POP

2,10

186

Un.

Placa de dentes inferior
posterior 32M cor 66

DENT POP

2,30

187

Plc

Placa de dentes superior
anterior 263 cor 66

DENT POP

2,25

188

Plc

Placa de dentes superior
anterior 264 cor 66

DENT POP

2,19

189

Un.

Placa de dentes superior
anterior 2D cor 66

DENT POP

2,19

190

Un.

Placa de dentes superior
anterior 32L cor 66

DENT POP

2,10

191

Un.

Placa de dentes Superior
anterior A25 cor 66

DENT POP

2,29

192

Un.

Placa de dentes superior
anterior A26 cor 66

DENT POP

3,00

193

Un.

Placa de dentes superior
posterior 30 M cor 66

DENT POP

2,20

194

Un.

Placa de dentes superior
posterior 32M cor 66

DENT POP

2,20

23

Un.

Broca aço esférica para peça de
mão n.º 08

FAVA

7,00

196

Un.

Pote Dapen em plástico

MAQUIRA

1,07

24

Un.

Broca carbide para alta rotação n.º 4

MEDIN

5,61

197

Un.

Pote de Dappen em vidro

IODONTOSUL

1,40

25

Un.

Broca carbide para alta rotação n.º 6

MEDIN

5,72

198

Frs

Resina acrílica
autopolimerizável líquida
para base de dentadura frasco com 1000 ml.

DENTBRAS

45,60

8

26

Un.

Broca de aço haste longa nº 699

MICRODONT

8,40

27

Un.

Broca de aço haste longa nº 701

MICRODONT

10,00

28

Un.

Broca de aço haste longa nº 702

MICRODONT

10,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

31

Un.

Ano XIX - Nº 1015

BROCA ESFÉRICA PONTA
DIAMANTADA 1014 haste longa

FAVA

1,12

32

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1011

FAVA

1,13

33

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1012

FAVA

1,12

34

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1013

FAVA

1,12

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1012 haste longa

FAVA

36

Un.

Broca diamantada esférica para alta
rotação n.º 1015

FAVA

1,13

37

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1011 haste longa

FAVA

1,11

38

Un.

Broca Diamantada esférica para alta
rotação nº 1016 haste longa

FAVA

1,22

39

Un.

Broca diamantada esférica p/alta
rotação n.º1016

FAVA

1,13

40

Un.

Broca Diamantada esférica para alta
rotação nº 1091

FAVA

1,12

41

Un.

Broca diamantada para alta rotação
n.º 1032

FAVA

1,13

42

Un.

Broca diamantada para alta rotação
n.º 1035

FAVA

1,12

43

Un.

Broca diamantada p/alta rotação
n.º3118F

FAVA

1,12

44

Un.

Broca diamantada p/alta rotação
n.º3195

FAVA

1,11

45

Un.

Broca Diamantada esférica para alta
rotação nº 3195F

FAVA

1,22

Un.

Broca Diamantada esférica para alta
rotação nº 1090

FAVA

1,12

47

Un.

Broca diamantada para alta rotação
nº 1190

FAVA

1,13

48

cx.

Broca Gates endodontica n.º 01
28mm - caixa com 06 unidades

DENSELL

39,98

49

cx.

Broca Gates endodontica n.º 01
32mm - caixa com 06 unidades

DENSELL

40,00

50

cx.

Broca Gates endodontica n.º 02
28mm - caixa com 06 unidades.

DENSELL

40,00

51

cx.

Broca Gates endodontica n.º 03
28mm - caixa com 06 unidades

DENSELL

42,00

52

cx.

Broca Gates endodontica n.º 03
32mm - caixa com 06 unidades

DENSELL

39,75

53

cx.

Broca Gates endodontica n.º 04
28mm - caixa com 06 unidades

DENSELL

42,00

54

cx.

Broca Gates endodontica n.º 04
32mm - caix com 06 unidades

DENSELL

50,00

55

Jg

Broca Lentulo - jogo com 4 unidades

MEDIM

45,00

56

Un.

Broca shofu em forma de lança p/
alta rotação

JON

5,90

57

Un.

Broca Zekria 25mm

DENSELL

19,20

58

Un.

Broca Zekria 28mm

DENSELL

21,00

92

Frs

Edta para uso odontológico - frasco
com 20ml

IODONTOSUL

6,50

100

Un.

Espatula de metal com cabo de
madeira para manipulação de gesso.

ABC

9,99

104

Un.

Eugenol para uso odontológico frasco com 20ml.

IODONTOSUL

5,90

111

Un.

Fita adesiva identificadora. utilizada
como indicador de processo de
esterilização a vapor em autoclaves,
até apresentar faixas escuras, após
120º à 140ºC. Rolo 19mm x 30m.

HOSPFLEX

2,33

115

fr.

Fluor Gel Acidulado - frasco de 200
ml - sem preferência de sabor.

IODONTOSUL

2,40

35

46

Boletim Oficial do Município - 51

131

cx.

Indicador biológico. Indicador
biológico auto-contido de segunda
geração para esterilização a vapor caixas com 25 ampolas.

CLEANTEST

120,00

132

cx.

Indicador químico interno.
multiparamétrico para vapor - caixa
com 240 tiras de 1,5cm x 20cm.

BAG

99,00

150

Jg

Lima endodôntica hedstroem 25mm
1ª série flexíveis jogo com 06
unidades

ASSUS

12,00

155

Un.

Luva cirurgica estéril n° 8,5

SANRO

0,77

156

par

Luva esterilizada n.º 6,5

SANRO

0,75

157

par

Luva esterilizada n.º 7,0

SANRO

0,75

162

Un.

MANDRIL PARA TIRA DE
LIXA USADO EM MOTOR DE
SUPENSÃO PARA ACABAMENTO
EM PROTESE DENTÁRIA

PREVEN

3,60

164

Un.

Micro motor para acionamento
das peças, rotação máxima de
acionamento 20.000 rpm com
inversão de rotação. Acoplamento
bordem (dois furos) com regulagem
spray em mangueira esterilizável por
mais de 2.000 ciclos em autoclave encaixe intra pressão de entrada 2,2
bar, com refrigeração interna

DENTSCLEAR

390,00

170

bob

Papel grau cirúrgico 30x100m

HOSPFLEX

89,99

176

pct

Pedra Pomes - pacote de 1KG

RIO

7,00

201

Frs

Resina acrílica termopolimerizável
pó para base de dentadura cor Rosa
médio - frasco com 1000 gramas

DENTBRAS

116,00

212

pct

Sugador descártavel - pacote com
40 unidades.

MAXCLEAN

2,79

214

cx.

Tira de poliéster - caixa com 150
unidades

PREVEN

4,47

1,12

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 035/2015
- PMG
PROCESSO N.º 871/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 403/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/03/2015 à 09/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material odontológico
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 10.474.392/0001-84
Item

4

5

67

136

137

Unidade

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

cx.

Agulhas gengivais
descartáveis, curtas,
esterelizada por
óxido de etileno - Cx
com 100 unidades.

STARMED

14,10

cx.

Agulhas gengivais
descartáveis, longa,
esterelizada por
óxido de etileno - Cx
com 100 unidades.

STARMED

14,29

pct

Compressa de gaze
cirúrgica hidrófila,
não estéril, tamanho
7,5 x 7,5cm - 9 fios pacote com 500

MEDIPLUSS

6,34

cx.

LÂMINA
DESCARTÁVEL
Nº 11 P/ BISTURI
- ESTERELIZADO CX C/ 100

ADVANTIVE

14,55

cx.

LÂMINA
DESCARTÁVEL
Nº 12 P/ BISTURI
- ESTERELIZADO CX C/ 100

ADVANTIVE

14,60

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

138

LÂMINA
DESCARTÁVEL
Nº 15 P/ BISTURI
- ESTERELIZADO CX C/ 100

ADVANTIVE

cx.

Luva de látex
descartável para
procedimento
odontológico - caixa
com 100 unidades.
Tamanho Pequeno

NUGARD

cx.

Luva de látex
descartável para
procedimento
odontológico - caixa
com 100 unidades.
Tamanho Médio.

NUGARD

cx.

Máscara descartável
tripla com tiras cor
branca caixa com 50
unidades

PHARMATEX

Fd

Papel toalha - fardo
contendo 1.000
folhas de 20x20 cm.

REMAPEL

cx.

160

161

163

171

Ano XIX - Nº 1015

14,60

13,94

22

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

•

120 (cento e vinte) gramas de feijão;

•

140 (cento e quarenta) gramas de carne;

•

240 (duzentos e quarenta) gramas de guarnição. Sendo:

SEGUNDA-FEIRA:
Almoço: Arroz, feijão, coxa de frango assado, nhoque ao sugo,
salada: tomate e vagem.
Jantar: Arroz, feijão, bife à milanesa, purê de batata, salada:
beterraba cozida e alface.
TERÇA-FEIRA:
Almoço: Arroz, feijão, bisteca grelhada, quirera, salada: cenoura
ralada e chuchu.
Jantar: Arroz, feijão, almôndegas ao molho, espaguete ao sugo,
salada: pepino e couve-flor.
QUARTA-FEIRA:
Almoço: Arroz, feijão, filé de peixe frito, batata à dorê, salada: tomate
e Brócolis.
Jantar: Arroz, feijão, carne de panela, mandioca cozida, salada:
acelga e cenoura cozida.
QUINTA-FEIRA:
Almoço: Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada: repolho
cozido e beterraba crua. Jantar: Arroz, feijão, frango ao molho, polenta
cremosa, salada: abobrinha e alface.
SEXTA-FEIRA:
Almoço: Arroz, feijão, panqueca de carne, seleta de legumes
refogado, salada: repolho roxo cru e vagem.
Jantar: Feijão, risoto de frango, frango à passarinho, quibebe, salada:
escarola c/ bacon e pepino.
SÁBADO:
Almoço: Arroz, feijoada, farofa, couve refogada, salada: laranja e
vinagrete.
Jantar: Arroz, feijão, costela assada, penne ao molho branco, salada:
tabule e acelga.
DOMINGO:
Almoço: Arroz à grega, strogonof de carne, lasanha ao sugo, batata
souteê, salada: Salpicão de frango e rúcula.
Jantar: Arroz, lombo assado ao molho agridoce, empadão de
palmito, cenoura souteê, salada: brócolis e mista (milho/ervilha/
salsicha e maionese.

UNID.

Crg.

4,25

4,58

V.
UNIT.

Contratação de empresa especializada no fornecimento de marmitas
pelo período de 12 (doze) meses, em embalagem de isopor com
divisórias, descartável n.º 8.
O marmitex deve ter peso final de aproximadamente 700 (setecentos)
gramas, sendo
•
200 (duzentos) gramas de arroz;

1

PROCESSO N.º 899/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 423/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 11/03,/2015 à 11/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: aquisição de gás de cozinha.
G.A. DEGRAF CAVALLIN - ME
CNPJ/MF sob o n° 14.943.750/0001-01

13,95

PROCESSO N.º 3/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO N.º
002/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 11/03/2015 à 11/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de marmitas
DULCEMAR KIRIAN ME
CNPJ/MF sob o n° 78.917.655/0001-16
UNID.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 37/2015 PMG

LTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 36/2015 PMG

LTE

Boletim Oficial do Município - 52

6,05

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Carga de Gás - c/ 13 Kg - GLP
P13. - Deverá ser entregue
em local e horário conforme
determinado pela Secretaria
de Saúde.

MARCA

ULTRAGAZ

V.
UNIT.

38,50

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 38/2015 PMG
PROCESSO N.º 908/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 431/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Equipamentos médicos
DANNA COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ/MF sob o n° 13.550.358/0001-30
LTE

2

UNID.

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
LIXEIRA COM PEDAL - para
materiais
contaminados
(hospitalar), redonda com pedal
na cor branco. Capacidade: 50
litros, dimensões: 420x510mm.
Material corpo: Polietileno de
média densidade. Material corpo:
Polietileno de média densidade.
Material pedal: Aço 1010/20
galvanizado. Registro no órgão
competente. Garantia: 6 meses.

MARCA

V.
UNIT.

UTIMIX

149,50

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 39/2015 PMG
PROCESSO N.º 908/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 431/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Equipamentos médicos
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 10.474.392/0001-84
LTE

1

5

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

UN

DETECTOR FETAL - Produto indicado para
ausculta dos batimentos cardíaco e fetal a partir
da 10ª semana de gestação. Display de LCD
com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento
cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 batimentos
por minuto. Proteção contra preservação nociva
de água. Tipo de alimentação - Bateria 9V ou
1,5V com vida útil de até 6 horas e baixo consumo
de energia. Gabinete - ABS Frequência ultrasom aproximada de 2,0 MHZ mais ou menos
10%. Botão liga/desliga com ajuste de volume;
desligamento automático após 5 minutos sem
uso para economia de bateria. Fornecido com:
Transdutor de ultrassom.

MEDPEJ

443,00

UN

OXÍMETRO - Monitores de frequencia cardíaca
adulto/pediatrico/neonato de dedo. Tela LCD,
mono com sistema back light. Memória de até 200
registro. Peso de aproximadamente 130gr. Caixa
com ABS, barra de LED indicadora, pilhas AA
alcalinas. Registro na ANVISA.

ROSSMAX

385,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 40/2015 PMG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 43/2015 PMG

PROCESSO N.º 908/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 431/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Equipamentos médicos
MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o n° 09.254.808/0001-70

PROCESSO N.º 907/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 430/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais para raios-X
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ/MF sob o n° 02.816.696/0001-54

LTE

3

UNID.

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
LIXEIRA COM PEDAL 12
LITROS - em plástico resistente,
lavável na cor branca, tamanho
28cm x 31cm com reistro no
orgão competente e garantia de
6 (seis) meses.

MARCA

JSM

V.
UNIT.

51,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 41/2015 PMG
PROCESSO N.º 908/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 431/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Equipamentos médicos
V.S. COSTA & CIA LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 05.286.960/0001-83
LTE

4

UNID.

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OTOSCÓPIO - Constituído de
material resistente ao manuseio
e ao processo de higienização,
composto de cabeçote com
regulador de luminosidade, com
visor, com lente de aumento 3x,
com lâmpada de 3,5w halógena,
com cabo para pilhas médias
em aço inox. Deve acompanhar
os espéculos com numeração
de 1,2,3,4,5mm de diâmetro
externo. Acondicionado em
maleta que, garanta a integridade
e conservação do produto para
pronto uso. Garantia de 12
meses, dados de fabricação do
produto. Registro na ANVISA.

MARCA

MDMARKII

V.
UNIT.

273,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 42/2015 PMG
PROCESSO N.º 907/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 430/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais para raios-X
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

LTE

UNID.

3

cx.

Filme de raio-x 35cmx35cm- com
100 (cem) películas cada caixa

IBF

224,00

5

cx.

Filme de raio-x 24cmx30cm - com
100 (cem) películas cada caixa

IBF

121,00

8.

Kit

Kit de Revelador e Fixador
radiográfico solução concentrada
para realização de 38 litros cada

IBF

375,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

LTE

UNID.

1

cx.

Filme de raio-x 30cmx40cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

194,44

2

cx.

Filme de raio-x 35cmx43cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

245,00

4

cx.

Filme de raio-x 15cmx40cm com 100 (cem) películas cada
caixa

FUJI

102,00

6

cx.

Filme de raio-x 18cmx24cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

70,01

7

cx.

Filme de raio-x 13xcm18cm com 100 (cem) películas cada
caixa

FUJI

37,91

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 43/2015 PMG
PROCESSO N.º 907/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 430/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais para raios-X
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ/MF sob o n° 02.816.696/0001-54
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

LTE

UNID.

1

cx.

Filme de raio-x 30cmx40cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

194,44

2

cx.

Filme de raio-x 35cmx43cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

245,00

4

cx.

Filme de raio-x 15cmx40cm com 100 (cem) películas cada
caixa

FUJI

102,00

6

cx.

Filme de raio-x 18cmx24cm - com
100 (cem) películas cada caixa

FUJI

70,01

7

cx.

Filme de raio-x 13xcm18cm com 100 (cem) películas cada
caixa

FUJI

37,91

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 45/2015 PMG
PROCESSO N.º 925/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 442/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de vigas e pranchas de eucalipto
JACYR CORREA ALVES ME
CNPJ/MF sob o nº 00.241.006/0001-50
LTE

2

UNID

M³

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Viga de madeira de Eucalipto
tratado com secção circular com
diâmetrto entre 0,20m e 0,25m e
comprimento entre 2,0 e 4,0m.

MARCA

Eli
Madeiras

V.
UNIT.
620,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

4

5

6

Ano XIX - Nº 1015

M³

Viga de madeira de Eucalipto
tratado com secção circular com
diâmetro entre 0,25m e 0,40m e
comprimento superior a 9,0m.

Eli
Madeiras

600,00

M³

Viga de Madeira de Eucalipto
tratado com secção circular com
diâmetro entre 0,25m e 0,35m e
comprimento entre 4,5m e 5,5m.

Eli
Madeiras

600,00

Viga de madeira de Eucalipto
tratado com secção circular com
diâmetro entre 0,35m e 0,40m e
comprimento entre 6,0m e 7,0m.

Eli
Madeiras

640,00

M³

Boletim Oficial do Município - 54

COMP

V.
UNIT.

UN

Lâmpada vapor de sódio
- Lâmpadas V. Sódio- 250
W, c/todas as especif.
COPEL NTC 1394, C/
vida média 32.000 horas,
fab. Nacional Tubo de
descarga c/ cerâmica de
alta performance, selagem
e solda a laser no tubo de
descarga, Fluxo Luminoso
33200 lm

OSRAM

27,94

UN

Lâmpada vapor de sódio
- Lâmpadas V. Sódio-400
W, c/todas as especif.
COPEL NTC- 1385 , C/
vida util 32.000 horas,
fab. Nacional Tubo de
descarga c/ cerâmica de
alta performance, selagem
e solda a laser no tubo de
descarga, Fluxo Luminoso
56500 lm

OSRAM

31,24

UN

Reator interno - Reatores
interno Alto Fator-V.Sódio
400W,isolamento cl.-F c/
todas as especificações COPEL,NTC-

HIDROWATS

84,70

14

Ton

Relê fotoelétrico 220V
- Relê fotoelétrico 220V
o acionamento da carga
deve acontecer com
diferença de potencial igual
ou próximo de zero nos
contatos de chaveamento
(Maximo de 50v). A carga
deve ligar entre os níveis
de 5 a 15 lux e desligar
com no Maximo 20 lux,
deve possuir um retardo
de 2 a 5 segundos para
desligar a carga, evitando
a interferência de luzes
transitórias cor cinza 1°
linha com certificado de
registro cadastral Copel,
ref. Ilumatic igual ou
semelhante.

EXATRON

16,29

15

UN

Braço Galvanizado BRI c/ 1
metro, NTC-3951

Marca. Própria

12,90

16

UN

Braço BR2 c/ 3 M, NTC3952

Marca. Própria

67,46

17

UN

Luminária LM-1,NTC - 1351

HIDROWATS

35,68

18

UN

Lumin. LM-3, conf. especif.
COPEL NTC - 1353,c/ vidro

HIDROWATS

74,60

19

UN

Luminaria LM-1R, E-27
com Policarbonato (Padrão
Copel)

HIDROWATS

56,75

20

UN

Projetor retângular com
bocal E-40

OLIVO

38,69

21

UN

Parafuso de aço Galvan.
Duplo RD-250 , -NTC-1856

ROMAGNOLE

7,77

22

UN

Parafuso de aço Galvan.
Duplo RD-300 , -NTC-1857

ROMAGNOLE

8,57

23

UN

Parafuso de aço Galvan.
Duplo RD-350 , -NTC-

ROMAGNOLE

8,09

24

UN

Parafuso de aço Galvan.
Duplo RD-400 , -NTC-

ROMAGNOLE

9,01

25

UN

Parafuso de aço Galvan.
45mm

ROMAGNOLE

3,67

26

UN

Parafuso de aço Galvan.
75mm

ROMAGNOLE

4,12

LTE

3

UNID.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 44/2015 PMG
PROCESSO N.º 925/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 442/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 12/03/2015 à 12/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de vigas e pranchas de eucalipto
MORADA NOVA COMÉRCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
CNPJ/MF sob o nº 11.979.732/0001-91
LTE

UNID

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

1

3

M³

Prancha de madeira de
Eucalipto tratado com secção
retangular de 0,08x0,25m com
comprimento 5m.

Genérico

890,00

M³

Viga de madeira de Eucalipto
tratado com secção circular com
diâmetro entre0,20m e 0,25m e
comprimento entre 4,5 e 6,5m.

Genérico

600,00

7

M³

Prancha de madeira de
Eucalipto com secção
retangular de 0,08m x 0,30m
com comprimento de 5m.

Genérico

640,00

8

M³

Prancha de madeira de
Eucalipto com secção
retangular de 0,08m x 0,30m
com comprimento 2m.

Genérico

680,00

9

M³

Viga de madeira de Eucalipto
com secção retangular de
0,30m x 0,30m e comprimento
entre 5,0m e 6,5m.

Genérico

640,00

M³

Viga de madeira de Eucalipto
com secção retangular de
0,30mx0,30m e comprimento
entre 7,0m e 9,0m.

M³

Viga de madeira de Eucalipto
com secção retangular de
0,30m x 0,35m e comprimento
entre 4,5 e 7,5m.

M³

Viga de madeira de Eucalipto
com secção retangular de
0,30m x 0,35m e comprimento
entre 8,0m e 9,0m.

10

11

12

Genérico

Genérico

Genérico

V. UNIT.

670,00

640,00

4

13

650,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 46/2015 PMG
PROCESSO N.º 830/204 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 376/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 16/03/2015 à 16/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Eletro Eletrônico
D. MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 73.234.742/0001-55

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

27

m.

Cabo Flexivel
2,5mm²,isolação XLPE
0,6/1 KV,NTC-0801

CORFIO

0,97

28

UN

Luva de emenda 4,0mm
ISOLADA

DECORLUX

0,34

29

UN

Aruela galvanizada
quadrada 5/8

ROMAGNOLE

0,54

30

UN

Conector perfurante p/
cabo 35,0mm

INTELELLI

4,73

31

UN

Conector Perfutante p/
cabo 70mm

INTELELLI

4,46

32

UN

Conector paralelo c/
parafuso 3010

INTELELLI

3,19

33

UN

Conector paralelo c/
parafuso 3011

INTELELLI

4,29

43

UN

Braçadeira de aço galv. De
150x75

ROMAGNOLE

33,84

44

UN

Braçadeira de aço galv. de
270x90

ROMAGNOLE

44,87

45

UN

Braçadeira de aço galv. de
330x110

ROMAGNOLE

44,86

46

UN

Braçadeira de aço galv. de
305x95

ROMAGNOLE

42,25

47

UN

Braçadeira de aço galv. de
240x80

ROMAGNOLE

44,03

48

UN

Braçadeira de aço galv. de
140x65

ROMAGNOLE

31,34

49

UN

Braçadeira de aço galv. de
105x190

ROMAGNOLE

41,56

50

UN

Armação sec. c/ 1 estribo c/
roldana (pesada)

DUMON

9,70

51

UN

Fita isolante P44 , rolo com
20 metros

PIRELLI

9,92

53

m.

Cabo de Cobre Flexivel
10,0mm² isolação 0,6/1KV

CORFIO

3,55

54

m.

Cabo de cobre flexivel
16,0mm2 isolação 0,6/1KV

CORFIO

5,50

55

m.

Cabo de cobre rigido
25,0mm² isolação 0,6/1kv

CORFIO

8,89

56

m.

Cabo de Cobre Rigido
35,0mm² isolação 0,6/1KV

CORFIO

11,97

57

UN

Contactor tripolar de 38 A ,
220 Volts

JNG

148,45

58

UN

Disjuntor tripolar de 100A
(Termomagnetico)

LORENZETTI

72,09

59

UN

Disjuntor tripolar de 70A
(Termomagnetico)

LORENZETTI

54,99

60

UN

Disjuntor tripolar de 50A
(Termomagnetico)

LORENZETTI

48,99

61

UN

Receptaculo de Porcelana
E-27 p/ Luminaraia de IP
LM-1

DECORLUX

2,67

62

UN

Receptaculo de Porcelana
E-40 p/ Luminarais de IP
LM-3

DECORLUX

5,54

64

UN

Alça pré-formada para cabo
4 AWG

66

m.

Cabo de alumínio tipo
triplex 6 AWG

BRASCOOPER

4,69

m.

Cabo de alumínio tipo
duplex 6AWG

BRASCOOPER

2,79

68

m.

Cabo de alumínio tipo
quadruplex 6 AWG

BRASCOOPER

5,87

69

m.

Cabo de alumínio tipo
quadruplex 2 AWG

BRASCOOPER

10,70

70

m.

Cabo de alumínio tipo
quadruplex 4 AWG

BRASCOOPER

10,37

67

PLP

3,38

Boletim Oficial do Município - 55

71

m.

Cabo de cobre tipo P.P.
2x4,0mm² isolação 750
Volts

CORFIO

3,58

72

m.

Cabo de cobre tipo P.P
4x16,0mm² isolação 750
volts

CORFIO

22,64

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 47/2015 PMG
PROCESSO N.º 830/204 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 376/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 16/03/2015 à 16/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material Eletro Eletrônico
PROLUX ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 12.593.397/0001-51
LTE

UNID.
UN

1

UN

2

UN
5
UN
6

UN
7

UN
8

UN
9

UN
10

UN
11

COMP

V.
UNIT.

Lâmpada vapor de sódio Lâmpadas V. Sódio- 70 W, c/ todas
as especif. COPEL NTC-1380 ,
C/ vida média 28.000 horas, fab.
Nacional E-27Tubo de descarga
c/ cerâmica de alta performance,
selagem e solda a laser no tubo de
descarga, Fluxo Luminoso 6600 lm

Empalux/
So20732

10,50

Lâmpada vapor de sódio Lâmpadas V. Sódio- 150 W, c/todas
as especif. COPEL NTC, C/ vida
média 32.000 horas, fab. Nacional
E-40 Tubo de descarga c/ cerâmica
de alta performance, selagem e
solda a laser no tubo de descarga,
Fluxo Lumoso 17500 lm

Osram

25,20

Lâmpada vapor de sódio Lâmpadas V. Metálica-400 W, c/
todas as especif. COPEL NTC- , C/
vida util 12.000 horas, fab. Nacional

Empalux

33,90

Lâmpada vapor de sódio Lâmpadas V.Mercurio- 80 W,c/
todas especif. COPEL NTC-1370,
C/vida util 24.000 horas, fab.
Nacional c/ eficiência energética de
55 lm/w

Empalux

6,56

Reator externo - Reatores externo
c/ base -V.Sódio 70W,isolamento
cl.-F Fio 1x2,5mm²c/ conector
de emenda cert. Cadastrado
c/ todas as especificações COPEL,NTC-811426

Hidrowatts

52,90

Reator externo - Reatores externo
c/base-V.Sódio 150W,isolamento
cl.-F Fio 1x2,5mm²c/ conector
de emenda cert. Cadastrado
c/ todas as especificações COPEL,NTC-811427

Hidrowats

65,35

Reator externo - Reatores externo
c/base-V.Sódio 250W,isolamento
cl.-F Fio 1x2,5mm²c/ conector
de emenda cert. Cadastrado
c/ todas as especificações COPEL,NTC-811428

Hidrowatts

76,00

Reator externo - Reatores externo
c/base-V.Sódio 400W,isolamento
cl.-F Fio 1x4,0mm² c/ conector
de emenda cert. Cadastrado
c/
todas
as
especificaçõesCOPEL,NTC-811429

Hidrowatts

105,50

Reator interno - Reatores interno
Alto Fator-V.Sódio 150W,isolamento
cl.-F c/ todas as especificaçõesCOPEL,NTC-

Demape

50,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
UN

Reator interno - Reatores interno
Alto Fator-V.Sódio 250W,isolamento
cl.-F c/ todas as especificações COPEL,NTC-

12

Ano XIX - Nº 1015

Demape

61,10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 48/2015 PMG
PROCESSO N.º 918/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 437/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/03/2015 à 23/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de móveis
COMPVALE PRODUTOS MOVELEIRO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 04.348.525/0001-73
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

1

Ch

MDF 15 mm cor bege - ovo 2
faces - 2,75 X1,85

ARAUCO

128,00

2

Ch

MDF 5mm bege- ovo 2,75m
x1,85m - 2,75x1,85x5mm 2,75x1,85x3mm

DURATEX

51,30

4

Pç

TRILHO TELESC. 450MM Tele cermag. 450mm

CERMAG

12,00

6

UN

Trilho telesc. - Tele Cermag.
600mm

CERMAG

18,00

Trilho telesc. - Tele cermag.
300mm

CERMAG
HETTICH

4,80

7

UN

9

UN

10

UN

Kit roldana - para porta de
correr.

ROMETAL

19,00

11

UN

Perfil solido 6000 - Trilho
superior e inferior para roldana.

FUSION

47,00

12

UN

Suporte para apoio de
prateleira cor bege-ovo - em
plástico, 8X6 para parafuso.

PREMIER

0,07

13

UN

Puxador - de metal para móveis
tipo concha - para porta de
correr.

3F

6,80

14

UN

Pesinho de metal com altura de
10 cm e base para parafusar

HASTVEL

5,70

UN

Roldanas - para deslocamentos
de móveis em silicone 3,5
cm de altura com base para
parafusar.

DUCASSE

31

m.

Fita Borda para acabamento
em PVC liso cor bege- ovo
22mm

PROADEC

0,53

32

m.

Fita Borda para acabamento
em PVC liso cor bege- ovo
50MM

PROADEC

1,90

34

UN

Dobradiça 35mm curva

ABRAPLAC

1,70

35

UN

Cavilha 8mmx50mm - para
encaixe dos móveis em
madeira na cor marfim.

JURUTAU

0,29

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 49/2015 PMG
PROCESSO N.º 918/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 437/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/03/2015 à 23/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de móveis
C. K. YOKOTA MÓVEIS
CNPJ/MF sob o nº 04.340.669/0001-83
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

3

UN

Trilho telesc. 400mm - Tele
cermag.400mm

SOPRANO

11,00

5

UN

Trilho telesc. 500mm - Tele
Cermag.500mm

SOPRANO

15,00

8

UN

Porta arquivo - Com kit
ferragem. Suporte em metal
para pasta suspensa.

PERFLEX

90,00

16

UN

Passa fio 60mm - Passa fio
60mm - acabamento em
plástico de buraco para passar
fio. Na cor bege-ovo

MASTICMOL

1,15

8,00

Puxador de alça para móveis
- metal com 96mm

15

Boletim Oficial do Município - 56

5,90

17

L

Cola - Tipo Cascola- tradicional
galão com 2,8 kg.

18

Gl.

Thiner - diluente - galão com 5
litros.

FARBEN

44,00

19

Kg.

Estopa - Branca para limpeza.
Pacotes com 1kg.

ESTOPAR

8,50

26

UN

Dispositivo conector Trapézio cor bege-ovo - em plástico.

HETTICH

0,14

30

Car

Tapa furo adesivo - plástico na
cor bege-ovo 9mm cartelas com
50 unidades.

SULPEN

4,60

FORMICA

48,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 50/2015 PMG
PROCESSO N.º 918/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 437/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/03/2015 à 23/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de móveis
MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 11.979.732/0001-91
MARCA

V.
UNIT.

Cola Branca - para madeira frasco
com 5 kg.

WORKER

60,00

UN

Bucha plastica 8mm

WORKER

0,05

Kg.

Cola - cola Liquida - tipo Kleiberitpur

SULPEN

56,00

LTE

UNID.

27

FR

28
33

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 51/2015 PMG
PROCESSO N.º 17/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 11/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 24/03/2015 à 24/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais de segurança e proteção
BRX EQUIPAMENTOS LTDA E
CNPJ/MF sob o nº 03.190.828/0001-48

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

1

2

3

4

5

UNID.

par

par

par

par

par

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Calçados de
Segurança tipo botina
confeccionado em couro
vaqueta hidro fugado c/
elástico lateral recoberto,
c/ solado injetado, bi
densidade sem costuras,
c/ almofada frontal, c/
biqueira de propileno,
cabedal costurado c/
4 costuras, forração
interna em gáspea
não tecido e palmilha
antimicrobiana. Cor
Preta, Numero 37
Calçados de
Segurança tipo botina
confeccionado em couro
vaqueta hidro fugado c/
elástico lateral recoberto,
c/ solado injetado, bi
densidade sem costuras,
c/ almofada frontal, c/
biqueira de propileno,
cabedal costurado c/
4 costuras, forração
interna em gáspea
não tecido e palmilha
antimicrobiana. Cor
Preta, Numero 38
Calçados de
Segurança tipo botina
confeccionado em couro
vaqueta hidro fugado c/
elástico lateral recoberto,
c/ solado injetado, bi
densidade sem costuras,
c/ almofada frontal, c/
biqueira de propileno,
cabedal costurado c/
4 costuras, forração
interna em gáspea
não tecido e palmilha
antimicrobiana. Cor
Preta, Numero 39
Calçados de
Segurança tipo botina
confeccionado em couro
vaqueta hidro fugado c/
elástico lateral recoberto,
c/ solado injetado, bi
densidade sem costuras,
c/ almofada frontal, c/
biqueira de propileno,
cabedal costurado c/
4 costuras, forração
interna em gáspea
não tecido e palmilha
antimicrobiana. Cor
Preta, Numero 40
Calçados de
Segurança tipo botina
confeccionado em couro
vaqueta hidro fugado c/
elástico lateral recoberto,
c/ solado injetado, bi
densidade sem costuras,
c/ almofada frontal, c/
biqueira de propileno,
cabedal costurado c/
4 costuras, forração
interna em gáspea
não tecido e palmilha
antimicrobiana. Cor
Preta, Numero 41

Ano XIX - Nº 1015

MARCA

V.
UNIT.

6

ARTEBRAS
CA 18223

9

par

Sapato de segurança
feminino em vaqueta
relax preta macia,
forro em poliéster com
manta, biqueira para
conformação, palmilha
de conforto em PU,
solado em poliuretano
(PU) expandido Anabela,
altura do salto 6 cm. Cor
Preta, Numero 37

MARLUVASCA 32817

62,36

par

Sapato de segurança
feminino em vaqueta
relax preta macia,
forro em poliéster com
manta, biqueira para
conformação, palmilha
de conforto em PU,
solado em poliuretano
(PU) expandido Anabela,
altura do salto 6 cm. Cor
Preta, Numero 38

MARLUVASCA 32817

62,36

par

Sapato de segurança
feminino confeccionado
em vaqueta lisa preta,
elástico lateral, colarinho
acolchoado, palmilha
antibacteriana, biqueira
TRUE LINE, solado
em poliuretano (PU)
monodensidade. Cor
Preta, Numero 35

MARLUVASCA 32817

62,36

par

Sapato de segurança
feminino confeccionado
em vaqueta lisa preta,
elástico lateral, colarinho
acolchoado, palmilha
antibacteriana, biqueira
TRUE LINE, solado
em poliuretano (PU)
monodensidade. Cor
Preta, Numero 36

MARLUVASCA 32817

62,36

par

Sapato de segurança
feminino confeccionado
em vaqueta lisa preta,
elástico lateral, colarinho
acolchoado, palmilha
antibacteriana, biqueira
TRUE LINE, solado
em poliuretano (PU)
monodensidade. Cor
Preta, Numero 37

MARLUVASCA 32817

62,36

par

Sapato de segurança
feminino confeccionado
em vaqueta lisa preta,
elástico lateral, colarinho
acolchoado, palmilha
antibacteriana, biqueira
TRUE LINE, solado
em poliuretano (PU)
monodensidade. Cor
Preta, Numero 38

MARLUVASCA 32817

62,36

51,00

11

ARTEBRAS
CA 18223

62,36

51,52

10

ARTEBRAS
CA 18223

MARLUVASCA 32817

51,52
8

ARTEBRAS
CA 18223

par

Sapato de segurança
feminino em vaqueta
relax preta macia,
forro em poliéster com
manta, biqueira para
conformação, palmilha
de conforto em PU,
solado em poliuretano
(PU) expandido Anabela,
altura do salto 6 cm. Cor
Preta, Numero 35

49,00

7

ARTEBRAS
CA 18223

Boletim Oficial do Município - 57

51,62

12

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

par

Sapato de segurança
feminino confeccionado
em vaqueta lisa preta,
elástico lateral, colarinho
acolchoado, palmilha
antibacteriana, biqueira
TRUE LINE, solado
em poliuretano (PU)
monodensidade. Cor
Preta, Numero 39

Ano XIX - Nº 1015

MARLUVASCA 32817

par

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero 36

BRACOL –
CA 26629

par

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero
38

BRACOL –
CA 26629

par

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero
39

BRACOL –
CA 26629

par

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero
40

BRACOL –
CA 26629

par

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero
41

BRACOL – CA
26629

Conjunto p/ aplicação
de agrotóxicos,
confeccionado em
tecido hidro-repelente,
composto de calça com
proteção frontal em PVC
até o joelho, camisa de
manga longa, boné tipo
árabe e avental em PVC.
Tamanho M

RS –
CA29709

UN

Conjunto p/ aplicação
de agrotóxicos,
confeccionado em
tecido hidro-repelente,
composto de calça com
proteção frontal em PVC
até o joelho, camisa de
manga longa, boné tipo
árabe e avental em PVC.
Tamanho G

RS –
CA29709

UN

Conjunto de nylon
emborrachado sem
refletivos, cor preta
composto por jaqueta c/
capuz, fechamento com
zíper e velcro e calça.
Tamanho M

PANTANEIRO
–CA 28117

UN

PANTANEIRO
–CA 28117

110,39

par

Luvas de segurança
confeccionadas em
policloreto de vinila, c/
suporte têxtil em malha,
punho 26 cm, c/ dedos,
palma e dorso áspero.
Tamanho M

PROMAT CA
38814

6,55

par

Luvas de segurança
confeccionadas em
policloreto de vinila, c/
suporte têxtil em malha,
punho 26 cm, c/ dedos,
palma e dorso áspero.
Tamanho G

PROMAT CA
38814

6,47

par

Luvas de segurança
confeccionada em
látex nitrílico com
revestimento interno
flocado. Tamanho M

LEAL – CA
10341

4,93

par

Luvas de segurança
confeccionada em
látex nitrílico com
revestimento interno
flocado. Tamanho G

LEAL – CA
10341

4,92

par

Luvas de segurança
confeccionada em raspa
de couro, c/ punho (20
cm) com reforço na
palma e nos dedos.
Tamanho G

LIMA CA
20660

10,50

par

Luvas de segurança
confeccionada em
vaqueta branca c/
reforço palmar e dedos.
Tamanho M

LUMA CA
2060

13,11

par

Luvas de segurança
confeccionada em
vaqueta branca c/
reforço palmar e dedos.
Tamanho G

LUMA CA
2060

13,11

UN

Óculos de proteção
ampla visão,
confeccionado em
vinil antialérgico, com
válvulas que permitem
ventilação e ao mesmo
tempo impedem a
entrada de partículas.
Lente em policarbonato
que protegem contra
raios UVA e UVB,
modelo proteção Rã.

KALIPSO –
CA 11285

5,98

26,47

26,47

26,47

25

26

27
26,47

28
BRACOL – CA
26629

UN

Conjunto de nylon
emborrachado sem
refletivos, cor preta
composto por jaqueta c/
capuz, fechamento com
zíper e velcro e calça.
Tamanho G

62,36

24

Calçado de segurança
tipo Botas cano longo,
confeccionada em poli
cloreto de vinila (PVC),
na cor preta. Numero
42

par

23

Boletim Oficial do Município - 58

26,47

29
26,47
30

48,25

31

48,69

110,39

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 52/2015 PMG
PROCESSO N.º 17/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 11/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 24/03/2015 à 24/03/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais de segurança e proteção
COMERCIAL ELVIMAG LTDA
CNPJ/MF sob o nº 10.906.559/0001-39

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ano XIX - Nº 1015

MARCA

V.
UNIT.

UN

PROTETOR AURICULAR
(PLUG SILICONE)
ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE
14 DB

3M

par

Vestimenta de segurança tipo
perneira, confeccionada em
couro sintético (Bedin), c/ forro
interno contendo 3 lâminas de
aço na parte frontal.

Reptec

18,50

par

Vestimenta de segurança tipo
perneira confeccionada em
raspa de couro, c/ costuras
c/ fio de nylon, c/ cobertura
do metatarso e fechamento a
velcro.

Reptec

21,00

35

par

Manga em raspa de couro, com
alça de sustentação em tiras de
raspa de couro com fivela para
ajustes no ombro.

Reptec

20,00

36

UN

Máscara Descartável p/ Vap.
Org. filtro PFF-2 c/ válvulas de
exalação

Descarpack

2,00

UN

Protetor Solar FPS-30,
hipoalergênico, enriquecido com
vitamina E, resistente à água,
frascos c/ 120 gramas.

Luvex

12,50

UN

Calças em Brim na cor Azul
Royal 100% algodão, primeira
linha, c/ gramatura de 265 g/m²,
com zíper, elástico e cós, com
faixas refletivas na cor verde
nas pernas abaixo dos joelhos,
com dois bolsos na frente e um
atrás. Numero 36

SERICOR

55,00

UN

Calças em Brim na cor Azul
Royal 100% algodão, primeira
linha, c/ gramatura de 265 g/m²,
com zíper, elástico e cós, com
faixas refletivas na cor verde
nas pernas abaixo dos joelhos,
com dois bolsos na frente e um
atrás. Numero 40

SERICOR

55,00

UN

Calças em Brim na cor Azul
Royal 100% algodão, primeira
linha, c/ gramatura de 265 g/m²,
com zíper, elástico e cós, com
faixas refletivas na cor verde
nas pernas abaixo dos joelhos,
com dois bolsos na frente e um
atrás. Numero 42

SERICOR

55,00

UN

Calças em Brim na cor Azul
Royal 100% algodão, primeira
linha, c/ gramatura de 265 g/m²,
com zíper, elástico e cós, com
faixas refletivas na cor verde
nas pernas abaixo dos joelhos,
com dois bolsos na frente e um
atrás. Numero 44

SERICOR

55,00

UN

Calças em Brim na cor Azul
Royal 100% algodão, primeira
linha, c/ gramatura de 265 g/m²,
com zíper, elástico e cós, com
faixas refletivas na cor verde
nas pernas abaixo dos joelhos,
com dois bolsos na frente e um
atrás. Numero 50

32

33

34

37

38

39

40

41

42

UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas curtas com faixas
refletivas na cor Verde nas
mangas, no abdômen e costas;
com serigrafia (GUARAPUAVA
– Prefeitura Municipal) e Brasão
da Prefeitura nas costas.
Tamanho M

SERICOR

39,00

UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas curtas com faixas
refletivas na cor Verde nas
mangas, no abdômen e costas;
com serigrafia (GUARAPUAVA
– Prefeitura Municipal) e Brasão
da Prefeitura nas costas.
Tamanho G

SERICOR

39,00

UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas curtas com faixas
refletivas na cor Verde nas
mangas, no abdômen e costas;
com serigrafia (GUARAPUAVA
– Prefeitura Municipal) e Brasão
da Prefeitura nas costas.
Tamanho GG

SERICOR

39,00

UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas longas com faixas
refletivas na cor Verde na altura
do antebraço, no abdômen
e costas; com serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) e Brasão da
Prefeitura nas costas. Tamanho
M

SERICOR

39,00

UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas longas com faixas
refletivas na cor Verde na altura
do antebraço, no abdômen
e costas; com serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) e Brasão da
Prefeitura nas costas. Tamanho
G

SERICOR

39,00

1,10
43

44

45

46

47
SERICOR
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49

50

51

52

53
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UN

Camisas de gola Polo na cor
Azul Royal em Poliviscose
67% Poliéster e 33% Viscose,
anti pilling, com 2 botões no
peito, com bolso e serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) no mesmo; com
mangas longas com faixas
refletivas na cor Verde na altura
do antebraço, no abdômen
e costas; com serigrafia
(GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) e Brasão da
Prefeitura nas costas. Tamanho
GG

UN

Jaleco longo na cor Azul Royal,
em Oxford c/ botões e faixas
refletivas na cor Verde, nas
mangas e bordas dos bolsos,
c/ serigrafia (GUARAPUAVA –
Prefeitura Municipal) no lado
esquerdo do peito e serigrafias
do Brasão e GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal nas costas.
Tamanho M

SERICOR

Jaleco longo na cor Azul Royal,
em Oxford c/ botões e faixas
refletivas na cor Verde, nas
mangas e bordas dos bolsos,
c/ serigrafia (GUARAPUAVA –
Prefeitura Municipal) no lado
esquerdo do peito e serigrafias
do Brasão e GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal nas costas.
Tamanho G

SERICOR

UN

UN

UN

UN

Jaleco longo na cor Azul Royal,
em Oxford c/ botões e faixas
refletivas na cor Verde, nas
mangas e bordas dos bolsos,
c/ serigrafia (GUARAPUAVA –
Prefeitura Municipal) no lado
esquerdo do peito e serigrafias
do Brasão e GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal nas costas.
Tamanho GG

SERICOR

39,00

54

SERICOR

Jaleco na cor Branca manga
longa com ribana, em Oxford
c/ botões. Na manga do lado
esquerdo em bordado o Brasão
oficial da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA Prefeitura
Municipal, na manga lado direito
em bordado o símbolo oficial
“Fique Sabendo”, na parte
superior altura do peito lado
esquerdo em bordado o logotipo
do SAE, e na parte superior
altura do peito lado direito em
bordado os símbolos Masculino,
Laço da Aids e Feminino.
Tamanho M

SERICOR

SERICOR

60,00

UN

Jaleco na cor Branca manga
longa com ribana, em Oxford
c/ botões. Na manga do lado
esquerdo em bordado o Brasão
oficial da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA Prefeitura
Municipal, na manga lado direito
em bordado o símbolo oficial
“Fique Sabendo”, na parte
superior altura do peito lado
esquerdo em bordado o logotipo
do SAE, e na parte superior
altura do peito lado direito em
bordado os símbolos Masculino,
Laço da Aids e Feminino.
Tamanho GG

SERICOR

60,00

UN

Chapéu modelo australiano
com protetor, confeccionado,
no brim pesado, na cor Azul
Royal, forrado com now
oven, acabamento interno
em viés de poliéster, botão
de pressão, cordão trançado
e pingente, com costura na
aba. Na parte frontal Bordado
(Brasão da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) Tamanho 0,58 cm

Cris Bonés

32,00

UN

Chapéu modelo australiano
com protetor, confeccionado,
no brim pesado, na cor Azul
Royal, forrado com now
oven, acabamento interno
em viés de poliéster, botão
de pressão, cordão trançado
e pingente, com costura na
aba. Na parte frontal Bordado
(Brasão da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA – Prefeitura
Municipal) Tamanho 0,56 cm

Cris Bonés

32,00

53,00

56

Jaleco na cor Branca manga
longa com ribana, em Oxford
c/ botões. Na manga do lado
esquerdo em bordado o Brasão
Oficial da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA Prefeitura
Municipal, na manga lado direito
em bordado o símbolo oficial
“Fique Sabendo”, na parte
superior altura do peito lado
esquerdo em bordado o logotipo
do SAE, e na parte superior
altura do peito lado direito em
bordado os símbolos Masculino,
Laço da Aids e Feminino.
Tamanho P

UN

Jaleco na cor Branca manga
longa com ribana, em Oxford
c/ botões. Na manga do lado
esquerdo em bordado o Brasão
oficial da Prefeitura e a escrita
GUARAPUAVA Prefeitura
Municipal, na manga lado direito
em bordado o símbolo oficial
“Fique Sabendo”, na parte
superior altura do peito lado
esquerdo em bordado o logotipo
do SAE, e na parte superior
altura do peito lado direito em
bordado os símbolos Masculino,
Laço da Aids e Feminino.
Tamanho G

53,00

55

SERICOR

Boletim Oficial do Município - 60

53,00

57

60,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 53/2015 PMG

60,00

PROCESSO N.º 25/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 18/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 25/03/2015 à 25/032016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material elétrico
MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ/MF sob o nº 11.979.732/0001-91
LTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

UN

Abraçadeira Conjuntos de
abraçadeira para poste
M-100 com parafusos,
universal para caixa

IIIN

8,40

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

2

UN

Ano XIX - Nº 1015

Adaptador de Tomada 2
P + T, branco e preto,
adaptador para tomada,
modelo novo para modelo
antigo

MECTRONIC
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36

UN

Fita veda rosca com 10
metros.

COF

1,80

37

UN

Interruptor 1T Interruptor
de embutir com 1 tecla
simples c/espelho

PUMALUX

3,70

38

Pç

Interruptor com tomada, de
embutir com espelho na
cor cinza

PUMALUX

4,35

39

UN

Interruptor de embutir c/ 2
teclas simples c/ espelho

PUMALUX

6,00

40

UN

Interruptor de embutir c/ 3
teclas simples c/ espelho

PUMALUX

9,30

41

UN

Interruptor com tomada
alvenaria Padrão 2P + T
10A

PUMALUX

5,10

42

UN

Interruptor 1 tecla em
alvenaria Simples +
tomada linha E

ILUMI

6,00

43

Pç

Isolador pimentão de
porcelana

MORUMBI

3,13

44

UN

Lâmpada Compacta de
25W, 220V

AVANT

10,20

45

UN

lâmpada fluorescente de
40W

OSRAM

4,50

46

UN

lâmpada fluorescente 20w
da cor branca

OSRAM

4,45

47

UN

Lâmpada fluorescente
110W HO luz branca

PHILIPS

17,40

6,22

3

Kg.

Arame Galvanizado 14,
2,11 mm

MACAFERRI

10,50

4

Pç

Isolador roldana de
porcelana 72x72

COBIMEX

3,12

5

UN

Armação secundária com
01 estribo com roldana

JANDRIGUES

9,80

6

UN

Arruela Lisa 1/4

CROP

0,32

7

UN

Arruela Lisa 3/4

CROP

0,27

8

UN

Arruela quadrada d ferro
galvanizado 5/8

PICININ

0,39

9

UN

Arruela Lisa 2

PRENSAL

1,11

10

UN

Conjuntos de Bucha e
Contra-Bucha 3/4

INCA

0,63

11

Pç

Bucha e contra bucha 2”

PRENSAL

1,78

12

UN

Bucha de nylon 06 cinza

IVASA

0,04

13

UN

bucha de nylon 10 mm
cinza

IVASA

0,09

14

Pç

Cabeçote de 2”

BETEL

5,80

m.

Cabo de Cobre Rigido
35,0mm² isolação 750Volts
preto

CONDUSPAR

13,53

16

m.

Cabo flexível 1,50mm² isol.
750 volts branco

AMPERE

0,57

48

UN

EMPALUX

13,95

17

m.

Cabo flexível 2,50mm² isol.
750 volts Amarelo

Lâmpada mista 160w
220v.

AMPERE

0,87

49

UN

ECP

18,65

18

m.

Cabo flexível 4,0mm² isol.
750 volts branco

Lâmpada Mista de 250W,
220V, E-27

AMPERE

1,36

50

UN

EMPALUX

36,40

19

m.

Cabo de Rede lógica,
internet 4x24AWG CAT
-5E azul

Lâmpada Mista de 500W,
220V, E-40

FOXCABLE

0,78

51

UN

LUMEP

29,52

20

m.

Cabo de alumínio tipo
Quadruplex 4 AWG
(25,0mm²)

Luminária fluorescente
2x40w, 220V comercial
completa

AGHAUM

7,20

52

Pç

Luva de PVC rígido de 2”
com rosca - preto

SS

2,35

21

UN

Caixa de concreto
(passagem) 30x30x30cm

UNIFORT

19,00

53

Pç

Massa de calafetar

KRONA

1,80

22

Pç

Caixa padrão linha 355-E

PERFLEX

1,60

54

Pç

Parafuso de ferro
galvanizado 16x200 mm
5/88

JANDRIGUES

5,40

23

UN

Caixa tipo CN-1 padrão

JORDÃO

73,90

55

Pç

Parafuso sextavado 1/4x2

MULTIFIX

0,34

24

UN

Canaleta PVC Sistema
X de 50x50x2000mm c/
divisória, cor creme

PERLEX

18,15

56

UN

ILUMI

2,98

26

Pç

Conduite de PVC 3/4 na
cor preta

Canaleta Sistema X de
20x10x2200mm sem
divisória, Branca

IMPLA

4,90

58

UN

DECORLUX

3,50

27

Pç

Conduite PVC Rígido 2” na
cor preta

RECEPTACULO DE
PORCELANA E-27 (FIXO)

TIGRE

16,90

UN

4,20

INTELLI

5,25

Presilha para haste de
aterramento de 1/2 2,4
metros

BETEL

UN

Conector tipo parafuso p/
cabo 35,0mm²

60

UN

Disjuntor Bipolar de 15 A
Termomagnético

ELETROMAR

61

Pç

Reator eletrônico 2x110w,
220v AFP

ECP

50,00

30

UN

Disjuntor Bipolar de 20 A
(Termomagnético)

ELETROMAR

33,28

62

UN

Reator eletrônico de
1x40w, 220 v AFP

ECP

15,50

31

UN

Disjuntor tripolar de 50 A
(termomagnético)

ELETROMAR

49,38

63

UN

Reator eletrônico de
2x20W,220 v AFP

ECP

15,50

32

UN

Disjuntor tripolar de 70 A
(termomagnético)

SOPRANO

71,18

64

UN

Reator eletrônico 2x40W
AFP, 220 V

ECP

18,80

UN

disjuntor tripolar de 100A
(termomagnético)

SOPRANO

65

UN

Soquete de pressão para
lâmpadas de 40w

LUMIBRAS

0,95

34

m.

Fio de cobre rígido 10,0
mm², isolação 750 volts
anti-chama, preto

AMPERE

3,40

66

Pç

Tapite conector paralelo
tipo 1/0x1/0 com 01
parafuso

BETEL

3,20

35

UN

Fita isolante comum de 20
metros reta

THOMPSON

2,95

67

Pç

Terminal de pressão para
cabo de 35,0 mm²

INTELLI

4,15

69

UN

Tomada de embutir para
telefone + RJ 11 linha E

MF

5,66

15

28
29

33

35,78

67,84

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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70

UN

Tomada Sistema X 2P+T
c/ caixa 10 A

ILUMI

5,60

71

UN

TOMADA SISTEMA X
2P+T C/ CAIXA P/ 20 A

ILUMI

6,79
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 54/2015 PMG
PROCESSO N.º 04/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 05/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/04/2015 à 06/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de uniformes
TANIA MARA PINHEIRO EPP
CNPJ/MF sob o n° 05.834.259/0001-51
LTE

1

2

3

UNID.

UN

UN

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

Gandola brim - Material - brim
cor predominante – azul (fonte
padrão visual ministério da
saúde). Gola tipo de jaqueta
de motoqueiro, bolsos frontais
na altura do peito, com
bolso caneta a esquerda,
acompanha targea no lado
direito, bolsos jaquetas com
zíper abaixo da faixa refletiva
(3), mangas removíveis na
altura do cotovelo, víeis laterais
nas cores laranja e vermelho
(padrão samu segundo manual
do ministério da saúde), punho
com velcro, logotipo do samu
bordado frente e costa cruz
da vida em manga esquerda e
bandeira do Brasil em manga
direita ( bordado), faixa refletiva
paralelas nas costas e faixa
refletiva única transversal na
altura do abdômen e cotovelos.

Tania
Uniformes

Camisetas - Material malha- cor
predominante- Azul. Camiseta,
manga curta, com logotipo
samu serigrafado em tórax lado
esquerdo e costas serigrafado
central grande, bandeira do
município de Guarapuava
serigrafado manga direita e
logo samu manga esquerda.

Tania
Uniformes

Calça - Material- Rip stop cor
predominante- azul (fonte
padrão visual ministério da
saúde). Bolsos frontais, laterais,
traseiros e bolso tesoura
(perna direita). Faixas refletivas
93m) sobre o acolchoado do
joelho e viés lateral ( laranja
e vermelho) conforme padrão
visual ministério da saúde. Cos
cintura com elástico e passador
para cinto.

Tania
Uniformes

4

UN

V. UNIT.

Jaqueta pré hospitalar - Material
Nylon (tipo pára-quedista) cor
– azul. Forrada, com bordado
logotipo do SAMU em tórax,
lado esquerdo pequeno e biriba
com nome e velcro, logo grande
nas costas central, bandeira do
Brasil ombro direito e bandeira
do município lado esquerdo.
Viés laterais nas cores laranja
e vermelha (padrão SAMU
segundo manual ministério da
saúde), bolsos frontais laterais,
elásticos em cinturas e punho,
faixas refletivas paralelas nas
costas e faixas refletiva 5
cm transversal na altura dos
cotovelos e abdome, jaqueta
com zíper.

Tania
Uniformes

114,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 55/2015 PMG

113,80

PROCESSO N.º 30/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 23/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/04/2015 à 06/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento e instalação de películas e adesivos
COMERCIAL ELVIMAG LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 10.906.559/0001-39
LTE

1

UNID.

V.
UNIT.

m2

SERICOR

100,42

m2

Adesivo perfurado com impressão
digital - para instalação em janelas
com vidros simples e quadriculados.
O deslocamento entre os locais
de instalação será por conta da
contratada. A instalação será
de forma fracionada acima de
2 metros para cada unidade de
saúde, conforme necessidade da
Secretaria no período de 12 (doze)
meses.

SERICOR

58,99

m2

Adesivo leitoso - com impressão
digital, instalado em janelas com
vidros simples e quadriculados.
O deslocamento entre os locais
de instalação será por conta da
contratada. A instalação será
de forma fracionada acima de
2 metros para cada unidade de
saúde, conforme necessidade da
Secretaria no período de 12 (doze)
meses.

SERICOR

44,87

81,60

3

MARCA

Película fumê - para instalação
em janelas com vidros simples e
quadriculados. O deslocamento
entre os locais de instalação será
por conta da contratada. A instalação
será de forma fracionada acima de
2 metros para cada unidade de
saúde, conforme necessidade da
Secretaria no período de 12 (doze)
meses.

18,90

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 56/2015 PMG
PROCESSO N.º 30/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 23/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/04/2015 à 06/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento e instalação de películas e adesivos
JULIANA MARTINS - ME
CNPJ/MF sob o n° 13.565.168/0001-96

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

4

UNID.

m2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Adesivo jateado - com impressão
digital, instalado em janelas com
vidros simples e quadriculados.
O deslocamento entre os locais
de instalação será por conta de
contratada. A instalação será
de forma fracionado acima de
2 metros para cada unidade de
saúde, conforme necessidade da
Secretaria no período de 12 (doze)
meses.

Ano XIX - Nº 1015

MARCA

IDEATO
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V.
UNIT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 59/2015 PMG

75,10

PROCESSO N.º 832/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 378/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 20/04/2015 à 20/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
IAKOPA COMERCIAL M A LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 02.523.083/0001-29
LTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 57/2015 PMG
PROCESSO N.º 27/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 20/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/04/2015 à 06/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais para cama, mesa e banho.
REICHEL BRINQUEDOS LTDA
CNPJ/MF sob o n° 85.179.463/0001-15
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4

Unid

TRAVESSEIRO – hospitalar
revestido em Courvin com flocos
de espuma selecionada: macio;
medidas aproximadas de: 0,45cm
x 0,65cm.

6

Mt

PLÁSTICO transparente
vulcabrilho nº 20 com largura de
no mínimo 1,40m, usado para
colocação em macas.

MARCA

V.
UNIT.

Reichel

13,33

Jade

6,33

1

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

UNID.

Un.

COMP

Computadores - com as
mínimas características:
Processador duplo de no
mínimo 2,9GHZ. -Memória
no mínimo 4GB DDR2
800MHz; -HD com no
mínimo 500GB SATA com
7200 RPM; -DVDRW
(Gravador de CD, DVD,
Leitor de CD e DVD); -Placa
mãe com placa de vídeo e
placa de son On-board; -1
Slot PCI-Ex-16X; 1 Slot PCI;
1 Serial; Paralela; 4 USB
4x1; -Torre Smart; -Teclado
Multimídia ABNT2 PS2/USB
-Mouse óptico c/Scroll PS2/
USB -USB Monitor 18,5 Tipo
de tela: LCD widescreen
Pixel Pitch: 0,10*RGB (Hmm)
x 0,30 (V)mm Resolução
Máxima: 1360 x 768
Tempo de Resposta: 5 ms
Freqüência Horizontal: 30 –
61KHz Freqüênci

Megaweb
Series
MB40

V. UNIT.

1.011,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 58/2015 PMG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 60/2015 PMG

PROCESSO N.º 27/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 20/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 06/04/2015 à 06/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de materiais para cama, mesa e banho
SANTACOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ/MF sob o n° 04.439.015/0001-01

PROCESSO N.º 832/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 378/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 20/04/2015 à 20/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
SUELEN CRISTINA PROVENSI ME
CNPJ/MF sob o n° 16.6982.900/0001-04

LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

1

Unid

TOALHA DE ROSTO – tamanho
aproximado 43cm x 58cm –
composição: 90% algodão e 10%
poliéster – Gramatura: 330g/m2 –
na cor branco.

2

Unid

LENÇOL – para leito tecido percal
180 fios 100% algodão, 2,20cm x
1,40cm na cor branco

COTEX

14,30

Unid

FRONHA – na cor branca para
travesseiro, dimensões largura:
0,50cm, profundidade: 0,70cm,
tecido algodão, composição 100%
algodão, 150 fios.

COTEX

4,10

Unid

COBERTOR – de solteiro em
microfibra, 100 poliéster, tamanho
1,50m x 2,20m, antialérgico, com
aproximadamente 1.110g, na cor
bege, com marca e garantia do
fabricante.

COTEX

34,00

3

5

COTEX

4,00

LTE

4

QTD

8

UNID.

Un.

DESCRIÇÃO
DO
PRODUTO
Tela de projeção
com tripé Retrátil manual
tensionada,
120 polegadas;
- Medidas
aproximadas 180 cm x 180 cm
- 100”; - Tecido
Vinil convencional
1.0 (acetinado
branco, duplo
filme black out);
- Enrolamento
automático por
mola, com botão
esticador do
tecido (tensor
interno); - Perfil
sextavado de
alumínio de 2,5”
com acabamento
em pintura epóxi
preta; 1 ano de
garantia

COMP

NARDELLI
NTR 003

V.
UNIT.

V.
TOTAL

367,99

2.943,92

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 061/2015
- PMG
PROCESSO N.º 832/2014 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 378/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 20/04/2015 à 20/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF sob o n° 05.669.358/0001-25
LTE

2

UNID.

Un.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Notebook - Com as mínimas
características: Processador:
Dual-Core (2.1GHz) Barramento: 3200MHz
HyperTransport 3.0 - Memória:
4GB DDR3 SDRAM expansível
até 8GB - HD: 500GB - Drives:
Gravador e reprodutor de DVD
e CD - Tela: 15.6” LCD - Áudio:
Intel High Definition Audio
- Vídeo: HD 4250 Graphics
- Rede: 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T - Wireless: IEEE
802.11/802.11b/802.11g/802.11n
(20/40) Webcam, - COM
Sistema Operacional: Windows
7 Original Home Basic 64 bits
- Teclado:Português + Teclado
Númérico - Mouse: Touch pad
eletrostático

COMP

POSITIVO

V. UNIT.

2.998,00

Boletim Oficial do Município - 64

LTE

UNID.

2

UN

Certificado de Nascimento - A4 - 4x0 em
papel cores couchê 240g, feminino.

0,43

UN

Cartilha de Aleitamento Materno - Parte
interna com 20 (vinte) páginas + capa. Parte
interna em folhas A4 em papel couchê 120g
e capa em folha A4 - 4x4 papel couchê 240g
com 1 (um) dobra e grampos.

1,79

5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 64/2015 PMG
PROCESSO N.º 43/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 25/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 24/04/2015 à 24/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de carga de gás para cozinha e gás
engarrafado
DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA
CNPJ/MF sob o nº 04.190.715/0001-05
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

LTE

UNID.

1

UN

Gás engarrafado, cilindro de
45 kg.

Nacional
Gás

204,33

2

UN

Gás para cozinha, carga com
13 kg.

Nacional
Gás

45,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 62/2015 PMG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 66/2015 PMG

PROCESSO N.º 44/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 26/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 24/04/2015 à 24/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de material gráfico
JAEGER ARTES GRAFICAS LTDA EPP
CNPJ/MF sob o nº 77.009.900/0001-24

PROCESSO N.º 845/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 384/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 21/05/2015 à 21/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de iluminação pública
ELETRO ZAGONEL LTDA
CNPJ/MF sob o n° 81.365.223/0001-54

UNID.

1

UN

Certificado de Nascimento - A4 - 4x0 em papel
cores couchê 240g masculino.

0,44

3

UN

Pasta para certificado - Tamanho 45cm x 31cm
com bolsa interna e impressão na bolsa 4x0 papel couchê 240g.

0,79

4

UN

Pasta para exames - Tamanho 45cm x 31cm papel couchê 240g.

0,40

UN

Cartilha Cuidados com o Bebê - Parte interna
com 20 (vinte) páinas + capa. Parte interna em
folhas A4 em papel couchê 120g e capa em
folha A4 - 4x4 papel couchê 240g com 1 (um)
dobra e grampos.

1,87

Cartilha Cuidados da Gestante - Parte interna
com 20 (vinte) páginas + capa. Parte interna
em folhas A4 em papel couchê 120g e capa em
folha A4 - 4x4 papel couchê 240g com 1 (um)
dobra e grampos.

1,59

6

7

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V.
UNIT.

LTE

LTE

1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 63/2015 PMG
PROCESSO N.º 44/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 26/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 24/04/2015 à 24/04/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de material gráfico
ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 07.259.843/0001-56

UNID.

Un.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Luminária LED - Luminária LEDS de 180W - ITEM
1 – Luminária LED 180W: Luz óptica/ COB Led ou
Placa de LED em PCB (leds individuais)/ Lentes de
alta transmissão/ Alta eficácia luminosa ou superior
a 90lm/W/ depreciação máxima do Lumen de 2%
ao ano, Temperatura de operação mínima ≤ 45° C +
≥ 50°C / dissipação de calor no corpo da luminária
(corpo) Interno ou (corpo) total em liga de alumínio /
IP 66 totalmente selado // Vida útil 50.000hrs, baixa
Manutenção Conformidade RoHS / Especifica para
iluminação de áreas externas / Pintura especial anticorrosão / específica para Ruas/ Praças/ Parques/
Estradas/ peso máximo de 9kg por luminária/
Voltagem 100/240V (Bivolt Automático) / Ângulo
de feixe mínimo de 70°X20° máximo 70°X140° /
Temperatura de cor (branca) 3000/5000K/ Fluxo
luminoso 15.000/16.000 (lm) / Acabamento parafusos
em aço inoxidável resistentes ao tempo e a corrosão
(ligas de alumínio ou titânio) / Sem contaminantes
(mercúrio ou chumbo) 100% reciclável. Driver IP67 /
100/240V 50/60Hz Full range (Bivolt automático / Com
função de Dimerização / Alta eficiência de até 93% /
Proteções: Curto-circuito / sobre a corrente/ Sobre a
tensão / sobre a temperatura
Arrefecimento por convecção do ar livre
IP67 para instalações interiores ou exteriores
Indicado para iluminação LED e aplicações de
iluminação de rua.
Conformidade com normas de segurança Mundiais
para Iluminação.
Indicado para locais secos/ úmidos/ molhados.
5 anos de garantia.

MARCA

Z.LIGTH –
zl 3310

V.
UNIT.

1.300,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

05

Ano XIX - Nº 1015

Projetor – Projetor LEDS de 150W – Projetor LED
150W: Luz óptica/ COB LED ou Placa de LED em
PCB (leds individuais) / Lentes de alta transmissão/
Alta eficácia luminosa igual ou superior a 85 lm
/W/ depreciação máxima do Lumen de 2% ao ano/
Temperatura de operação mínima de - ≤ 45° + ≥
50°C dissipação de calor no corpo do Projetor em
Alumínio Injetado, Projetor mínimo IP65/ vida útil
50.000hrs, baixa manutenção conformidade RoHS /
Específica para iluminação através de áreas externas/
Praças/ Parques/ Tuneis/ peso máximo de 6 Kilos
por projetor/ Voltagem 100/ 240V 50/60Hz (Bivolt
automático) / Ângulo de feixe mínimo de 80°X110°
Temperatura de cor (branca) 3000/5000W/ Fluxo
luminoso 10.000/12.000 (lm)/ sem contaminantes
(mercúrio ou chumbo) 100% reciclável. Driver IP67
100/240V 50/60Hz Full range (Bivolt automático) /
Com função de Dimerização / Alta eficiência de até
93% / Proteções: curto-circuito / sobre a corrente /
Sobre a tensão/ sobre a temperatura
Arrefecimento por convecção do ar livre
IP 67 para instalações interiores ou exteriores
Indicado para iluminação LED e aplicações de
iluminação de rua
Conformidade com normas de segurança Mundiais
para Iluminação.
Indicado para locais secos/ úmidos/ molhados.
5 anos de garantia.

Un.

2

Z.LIGTH –
zl 3410

5

PROCESSO N.º 845/2014 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 384/2014 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 21/05/2015 á 21/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de iluminação pública
MORADA NOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 11.979.732/0001-91

2

UNID.
Un.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Braço BR2 - Braço BR-2
galvanizado a fogo - 3000mm
x 3mm x 48mm

MARCA
HIDROVATS

UN

Bolsa para urostomia, sistema 01
peça drenável, transparente ou
opaca, com válvula anti-refluxo e
placa adesiva, com recorte inicial de
10mm, 13mm ou 19mm, e recorte
final no mínimo de 45mm até 64mm,
com ou sem adesivo microporoso
hipoálergênico. Deverá vir a
companhada de conector universal
para bolsa de perna ou de cama, com
marca e garantia do fabricante. Deve
possuir registro na ANVISA.

CONVATEC

12,85

Kit

Bolsa para colostomia e ileostomia
sistema 2 (duas) peças. placa base
com ou sem adesivo microporoso,
constituída por hidrocolóides, com
recorte inicial de 10mm, 13mm ou
19mm, e recorte final no mínimo
de 44mm até 55mm e flange de 57
até 60mm, bolsa para colostomia e
ileostomia, transparente ou opaca,
drenável, com trava de segurança,
audível por um click e ou pontos de
fixação, face posterior que permite a
respiração da pele e não aderente,
com marca e garantia do fabricante.
Deve possuir registro na ANVISA.

CONVATEC

24,00

695,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 67/2015 PMG

LTE

Boletim Oficial do Município - 65

V.
UNIT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 71/2015 PMG
PROCESSO N.º 018/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 12/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 28/05/2015 à 28/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de bolsas para Ostomias e Urostomias
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70
LTE

UNID.

120,66

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 70/2015 PMG
PROCESSO N.º 018/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 12/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 28/05/2015 à 28/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de bolsas para Ostomias
ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 00.141.527/0001-36
LTE

1

UNID.

Kit

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Bolsa e placa de urostomia,
sistema 02 (dois) peças, drenável,
transparente ou opaca de plástico
macio maleável, silencioso, com
face posterior que permite a
respiração da pele e não aderente,
com válvula anti-refluxo, a qual
impede o refluxo da urina a base da
urostomia e dispositivo de vedação na
extremidade a prova de vazamento,
adaptável a placa base, com trava de
segurança, audível por um click e ou
pontos de fixação, permitindo encaixe
fácil e seguro, sem pressionar o
abdômen. Deverá vir acompanhada
de conector universal para bolsa de
perna ou de cama. Placa com flange
de 40mm à 60mm de resina sintética,
com ou sem adesivo microporoso,
com recorte inicial de 10mm, 13mm
ou 19mm, e recorte final no mpinimo
de 44mm até 55mm, encaixe fácil,
composta por hidrocolóides, com
haste para cinto na bolsa e ou na pla
base, com garantia do fabricante.
Deve possuir registro na ANVISA.

MARCA

CONVATEC

3

Kit

V.
UNIT.

23,80

4

UN

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Bolsa para colostomia
e ileostomia sistema 2
(duas) peças placa base
com ou sem adesivo
microporoso, constituída
por hidrocolóides, com
recorte inicial de 10mm,
13mm ou 19mm, e
recorte final no mínimo de
57mm até 65mm, flange
de 70mm, bolsa para
colostomia e ileostomia,
transparente ou opaca,
drenável com trava de
segurança, audível por
um click, e ou com pontos
de fixação, face posterior
que permite a respiração
da pele e não aderente,
com marca e garantia do
fabricante. Deve possuir
registro na ANVISA.
Bolsa para colostomia
e ileostomia, sistema
01 peça drenável com
barreira protetora
periestomal constituída
por hidrocolóides, com ou
sem adesivo microporoso,
recorte inicial 10mm,
13mm ou 19mm, e recorte
final no mínimio de
64mm até 76mm. Bolsa
transparente ou opaca,
com face posterior que
permite a respiração da
pele e não aderente,
com marca e garantia do
fabricante. Deve possuir
registro na ANVISA.

MARCA

V.
UNIT.

57,12
COLOPLAST

6,29
CASEX

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

6

Kit

Bolsa para colostomia
e ileostomia sistema 2
(duas) peças placa base
plana com ou sem adesivo
microporoso, constituída
por hidrocolóides, sem
orifício inicial para recorte,
e base final recortável de
89mm. Flange flotante de
102mm, de baixo perfil,
com ponto de fechamento
central e encaixe sem
pressão abdominal.
Bolsa para colostomia e
ileostomia, transparente,
drenável, composta por
filme plástico de quatro
camadas, silencioso e antiodor, ultra-transparente,
tela protetora de nãotecido, flange com abas
para encaixe do cinto,
exclusivo fechamento
integrado por conectores
plásticos - Lock’n Roll,
com trava de segurança,
audível por um click,
com marca e garantia do
fabricante. Deve possuir
registro na ANVISA.

Ano XIX - Nº 1015

3
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UN

HIDROGEL AMORFO +
ALGINATO DE CÁLCIO
E SÓDIO - Gel hidratante
e absorvente para feridas,
não estéril, composto de
alginato de cálcio e sódio,
carboximetilcelulosesódica num excipiente
aquoso, transparente e
viscoso . Contendo também
Propilenoglicol, Ácido Bórico,
Idantoína, Sorbato de potássio
e Trietanolamina. Tubo com
aproximadamente 85 gr. Prazo
de validade na data de entrega
de no mínimo 2 anos.

CONVATEC

69,50

UN

BANDAGEM ELÁSTICA
de alta compressão,
confeccionada em tecido
elástico, mantendo a pressão
de 40mmHg.

CONVATEC

94,90

UN

HIDROFIBRA COM PRATA
IÔNICA ANTIMICROBIANA
- Curativo muito absorvente
estéril. Gel macio e coesivo
que se adapta ao leito da
ferida. Mantém ambiente úmido
ideal para a. Cicatrização
e controle do excesso
de exsudato. Promove
desbridamento autolítico com
a remissão natural do tecido
desvitalizado, mantendo o meio
úmido. Úlceras vasculares.
Feridas crônicas. Traumáticas.
Infectadas. Feridas altamente
exsudativas. Infectadas e que
necessitem de desbridamento
autolítico. Tamanho de 15 x
15 cm. Prazo de validade na
data de entrega de no mínimo
2 anos.

CONVATEC

112,00

UN

FIBRA DE
CARBOXIMETILCELULOSE
- Curativo macio e estéril. Tem
capacidade de absorver de
moderado a intenso exsudato
formando um gel coeso, que
se adapta a superfície da
ferida formando meio úmido,
provendo desbridamento
autolítico, formado por
poliuretano, hidrocolóide com
borda adesiva, uma camada
central absorvente de fibras
100% carboximetilcelulose
sódica, uma rede de poliamida
e uma fina camada porosa
não-adesiva de fibras 100%
carboximetilcelulose sódica
para o contato com a ferida.
Tamanho de 14 x 14 cm. Prazo
de validade na data de entrega
de no mínimo 2 anos.

CONVATEC

66,99

UN

HIDROGEL, proporciona
ambiente úmido, evita
ressecamento, desbrida
áreas de necrose, com
alginato, estéril, composto de
hidrocolóides naturais num
excipiente aquoso transparente
e viscoso. Tubos de a 30
gramas (+ou- 5 gramas) .
Prazo de validade na data de
entrega de no mínimo 2 anos.

CASEX

14,95

58,31

HOLLISTER

4

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 82/2015 PMG

5

PROCESSO N.º 55/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 34/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/07/2015 à 03/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de curativos especiais
ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOHOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o n° 00.141.527/0001-36
LTE

2

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

ESPUMA DE PRATA Curativo antibacteriano feito
de espuma de poliuretano,
não adesivo, impregnado
com íons de prata, que são
liberados de forma contínua,
na medida em que o exsudato
é absorvido. Espuma com
prata proporciona meio úmido,
favorecendo cicatrização; a
prata dispersa na estrutura da
espuma é dispensada no leito
da ferida quando em contato
com o exsudato e é contínua
à medida que a cobertura
é mantida. Pode causar
coloração escura no leito da
ferida. Ferida com moderada
a intensa exsudação; com ou
sem infecção (prioritariamente
com infecção); com ou sem
tecido necrótico; queimaduras
de 2º ou 3º grau; feridas
estagnadas. Tamanho de 10
x 10cm. Prazo de validade a
data de entrega de no mínimo
2 anos.

MARCA

V. UNIT.

6

COLOPLAST

51,55

7

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

8

9

10

UN

UN

UN

FIBRA DE
CARBOXIMETILCELULOSE
- Curativo macio e estéril. Tem
capacidade de absorver de
moderado a intenso exsudato
formando um gel coeso, que
se adapta a superfície da
ferida formando meio úmido,
provendo desbridamento
autolítico, formado por
poliuretano, hidrocolóide com
borda adesiva, uma camada
central absorvente de fibras
100% carboximetilcelulose
sódica, uma rede de poliamida
e uma fina camada porosa
não-adesiva de fibras 100%
carboximetilcelulose sódica
para o contato com a ferida.
Tamanho de 19 x 19 cm. Prazo
de validade na data de entrega
de no mínimo 2 anos.

Ano XIX - Nº 1015

CONVATEC

140,00

Boletim Oficial do Município - 67

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

LTE

UNID.

1

Gl.

Água mineral 20 litros sem gás.

SÁFIRA

10,50

2

Cx.

Água mineral em copos, sem
gás, embalagem 200 ml, caixas
contendo 48 unidades

SÁFIRA

16,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 69/2015 PMG
PROCESSO N.º 84/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 48/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 25/05/2015 à 25/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de concreto usinado FCK20
CONCRETIZE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ/MF sob o n° 08.225.760/0001-09

FIBRA DE
CARBOXIMETILCELULOSE
- Curativo macio e estéril. Tem
capacidade de absorver de
moderado a intenso exsudato
formando um gel coeso, que
se adapta a superfície da
ferida formando meio úmido,
provendo desbridamento
autolítico, formado por
poliuretano, hidrocolóide com
borda adesiva, uma camada
central absorvente de fibras
100% carboximetilcelulose
sódica, uma rede de poliamida
e uma fina camada porosa
não-adesiva de fibras 100%
carboximetilcelulose sódica
para o contato com a ferida..
Tamanho de 21x25 cm sacral
. Prazo de validade na data de
entrega de no mínimo 2 anos.

CONVATEC

FIBRA DE
CARBOXIMETILCELULOSE
- Curativo macio e estéril. Tem
capacidade de absorver de
moderado a intenso exsudato
formando um gel coeso, que
se adapta a superfície da
ferida formando meio úmido,
provendo desbridamento
autolítico, formado por
poliuretano, hidrocolóide com
borda adesiva, uma camada
central absorvente de fibras
100% carboximetilcelulose
sódica, uma rede de poliamida
e uma fina camada porosa
não-adesiva de fibras 100%
carboximetilcelulose sódica
para o contato com a ferida.
Tamanho de 18,5 x 20,5 cm
calcâneo. Prazo de validade na
data de entrega de no mínimo
2 anos.

CONVATEC

LTE

ITEM

UNID.

1

1

M³

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Concreto usinado
FCK20

MARCA
PRÓPRIA

V.
UNIT.
276,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 80/2015 PMG

175,00

PROCESSO N.º 92/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 51/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 26/06/2015 à 26/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de Marmitas
PANIFICADORA BATEL LTDA - ME
CNPJ/MF sob o nº 03.114.885/0001-48
LTE

UNID.

159,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 65/2015 PMG
PROCESSO N.º 64/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 38/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/05/2015 à 30/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de água mineral garrafão e copo
NASCIMENTO & GELINSKI LTDA
CNPJ/MF sob o nº 01.685.127/0001-54

1

Unid

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Marmitas embaladas
(tamanho 9) contendo os
seguintes alimentos:
- Arroz branco ou
parbonizado;
- Feijão com caldo ou
tropeiro;
- Salada de legumes
variados cozidos - Salada
crua;
- Carne Vermelha;
- Carne Branca;
- Pescado – Embutido;
- Massa/Polenta/
Quirerinha;
- Batata/mandioca.
- Contendo no mínimo
600 gramas.
Composição conforme
TABELA I com
ingredientes básicos
conforme TABELA II.
- OBS1: A contratada
deverá apresentar
uma vez ao mês para
aprovação da SVOSU
o cardápio semanal,
não podendo repetir o
cardápio em dias na
mesma semana.
- A quantidade
requisitada diariamente
devera ser entregue nas
dependências da SVOSU
entre o horário das 10h
e 13h.

MARCA

V.
UNIT.

PANIFICADORA
BATEL

9,50

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 68/2015 PMG
PROCESSO N.º 94/2015- PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º
53/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 21/05/2015 à 21/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de gelo reutilizável rígido
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o nº 8949668/0001-70
LTE

1

UNID.

Un

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Gelo reutilizável rígido contendo
gel a base de polímero acrílico
acondicionado em frascos de
polietileno
rígido,
bactericida,
fungicida e inodoro nas dimensões
aproximadas de 21x14x2cm.

MARCA

GELOTECH

V.
UNIT.

UN

Placa Mãe - CPU: Suporta
3ª e 2ª Geração Intel Core
i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium /
Celeron no pacote LGA1155
,Suporta Tecnologia Intel
Turbo Boost 2.0, Suporta
Intel CPU K-Series, Suporta
Tecnologia Hyper-Threading,
Chipset: - Intel H61,Suporta
Tecnologia Intel Rapid Start
Tecnologia e Smart Connect.
Memória:Tecnologia de
memória Dual Channel
DDR3, 2 x slots de memória
DDR3 DIMM,Suporta DDR3
1600/1333/1066 não-ECC,
memória sem buffer, Max.
capacidade de memória do
sistema: 16GB, Suporta Intel
Extreme Memory Profile
(XMP) 1.3 / 1.2 com Intel
CPU Ivy Bridge Áudio:5.1 CH
HD Áudio (Realtek ALC662
Áudio Code

PCWARE

219,00

11

UN

Roteador - Antena interna,
Faixa de Freqüência sem fio:
2.4 GHz a 2.483 GHz, LEDs
de estados: Power / Internet,
Entrada: DC 5 V/0.55 A,
Quatro portas 10/100 LAN,
Uma porta 10/100 WAN

D-LINK

157,00

13

UN

Estabilizador - Potência
mínima: 300VA, Freqüência:
60 Hz, Voltagem: bivolt

RAGTECH

92,00

UN

Monitor - Tamanho do painel:
15,6” Widescreen (painel
LED), Tamanho da imagem
visível (diagonal): 39,5 cm

AOC

348,00

10

7,34

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 72/2015 PMG
PROCESSO N.º 97/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 56/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 29/05/2015 à 29/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de equipamentos de processamento de
dados
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/MF sob o nº 01.429.437/0001-08
LTE

3

8

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

UN

Memória DDR3 2GB - Tipo:
240-Pin DDR3 SDRAM,
Capacidade: 2GB, Latência
CAS: DDR3

UN

Processador - Clock (GHz):
3.00 GHz, Cache: 3M,FSB Front Side Bus: n/a, Soquete:
LGA1155, Cooler, Número
de núcleos: 2, Número
de threads: 2, Litografia:
22 nm, Tamanho máximo
de memória (de acordo
com o tipo de memória):
32 GB,Tipos de memória:
DDR3-1333, Número de
canais de memória:2,
Largura de banda máxima da
memória: 25,6 GB/s,Suporte
para memória ECC,
Frequência da base gráfica:
650 MHz,Máxima frequência
dinâmica da placa gráfica:
1.05 GHz,Tecnologia de
virtualização Intel (VT-x)

MARCA

MARKVISION

INTEL

V.
UNIT.
164,00

639,00

14

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 73/2015 PMG
PROCESSO N.º 97/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 56/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 29/05/2015 à 29/05/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de equipamentos de processamento de
dados
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME
CNPJ/MF sob o nº 18.770.897/0001-06
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

1

UN

Fonte de computador
ATX - Fonte de
Alimentação: 200W
(REAL) , Bi-volt
Automático

2

UN

Hd para computador Interface: SATA 6.0Gb/s
- Capacidade 500GB

SEAGATE

300,00

4

UN

Memória DDR2 1GB Capacidade: 1GB, Tipo
de memória DDR2,
Frequência: 667mhz

MARKVISION

130,00

5

UN

Memória DDR Tamanho: 1gb, Tipo de
memória: DDR1

MARKVISON

110,00

MULTILASER

60,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

6

7

9

12
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UN

Placa Wireless Padrões: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g, IEEE
802.11b, Faixa de
Freqüência: 2.4 GHz a
2,4835 GHz - Antena:
Destacável 2 dBi dipolo
antena, Segurança:
Criptografia de dados
WEP 64/128-bit, Wi-Fi
Protected Access (WPA/
WPA2-PSK, WPA/WPA2EAP), Wi-Fi Protected
Setup (WPS)

TP LINK

48,00

UN

Modem ADSL Compatíveis: ADSL
/ ADSL2 / ADSL2+ ,
Conexões: 1 porta RJ11
WAN / 1 porta RJ45 LAN
10/100 Mbps, Voltagem
de Entrada: 100 ~ 240V
AC 50/60Hz

04 - FARINHA DE MILHO AMARELA – 1 KG - PASSARIN
05 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 – 5 KG – MONA
06 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 – 1 KG - DO RANCHO
07 FUBÁ TIPO MIMOSO AMARELHO – 1 KG - NEGA
MALUCA
08 - LEITE EM PÓ INTEGRAL – PCTO 400 GR - INTEGRALY
09 - MACARRÃO SEMOLADO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE
– 1 KG – BERTOLINI
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – LATA 900 ML- COAMO
11 QUIRERA TIPO CANJIQUINHA AMARELHA – 1 KG –
NEGA MALUCA
12 - SAL REFINADO IODADO – 1 KG - PUREZA.

TP LINK

90,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 76/2015 PMG

UN

Placa de Rede
- Adaptador
10/100/1000Mbps PCIe,
32-bit de interface PCIe,
economizando espaço
em chassis limitados

TP LINK

UN

Switch com 8 portas
10/100 - Padrões IEEE
802.3 10Base-T, IEEE
802.3U 100Base-TX,
IEEE 803.3X Flow
Control 8 portas RJ45
10/100Mbps auto
negociação (Auto MDI/
MDIX), Mídia de rede:
10BASE-T UTP: Cat.3 ou
superior, 100BASE-TX:
UTP Cat.5 ou superior,
Taxa de transferência:
0/100M(Half-duplex) Led
indicadores: Power, Link/
Act, Alimentação: 9V /
500mA

47,00

PROCESSO N.º 130/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 72/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/06/2015 à 23/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção e fornecimento de óculos
ZÉLIA APARECIDA ROBERTO IATSKIV - ME
CNPJ/MF sob o n° 81.663.833/0001-34
LOTE

TP LINK

UNID.

1

UNID.

UN.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cesta básica composta dos seguintes itens:
açúcar refinado - 5kg; Arroz parboilizado tipo
1 - 5kg; café torrado e moído de qualidade 500g; farinha de milho amarela - 1kg; farinha
de trigo tipo 1 - 5kg; feijão preto tipo 1 - 1kg;
fubá tipo mimoso amarelo - 1kg; leite em
pó integral - pacote de 400g; macarrão
semolado com ovos - tipo espaguete - 1kg;
óleo de soja refinado - lata 900 ml; quirera
tipo canjiquinha amarela - 1kg; sal refinado
iodado - 1kg.
As cestas básicas deverão ser entregues
em fardo plástico reforçado.
Prazo mínimo de validade: 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Lentes
Sola/
Armação
Própria.

39,00

UN

Óculos monofocais visão
simples lentes de auto índice
acima de 10,00 graus, lente
acrílica ou orgânica para
perto ou para longe, adulto
ou infantil, masculina ou
feminina, com armação em
acrílico ou de metal, com a
melhor adaptação possível
para o paciente, seguindo
integralmente a descrição
médica; As lentes são
utilizadas para correção de
miopia, hipermetropias e
astigmatismos. A empresa
contratada deverá fornecer
as armações,
lentes e
realizar a montagem dos
óculos conforme descrição
médica, devendo possuir a
melhor adaptação possível
para o paciente.

Lentes
Essilor/
Armação
Própria

78,51

V.
UNIT.

3
53,45

01 - AÇUCAR REFINADO - 5 KG SUPER SUCAR
02 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - DIAMANTE
03 CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE QUALIDADE – 500
GR – DUBOM

V.
UNIT.

UN

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 75/2015 PMG
PROCESSO N.º 122/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 67/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/06/2015 à 17/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Cesta Básica.
T. M. DE ARAÚJO - ME
CNPJ/MF sob o nº 19.988.744/0001-94
LTE

MARCA

Óculos monofocais visão
simples de 5,00 à 10,00 graus,
lente acrílica ou orgânica
para perto ou para longe,
adulto ou infantil, masculina
ou feminina, com armação
em acrílico ou de metal,
com a melhor adaptação
possível para o paciente,
seguindo integralmente a
descrição médica; As lentes
são utilizadas para correção
de miopia, hipermetropias e
astigmatismos. A empresa
contratada deverá fornecer
as armações,
lentes e
realizar a montagem dos
óculos conforme descrição
médica, devendo possuir a
melhor adaptação possível
para o paciente.

98,00

2

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

6

UN

Óculos multifocal 0,00 a
5,00 graus, lente acrílica ou
orgânica para perto e para
longe, adulto ou infantil,
masculina
ou
feminina,
com armação em acrílico
ou de metal, com a melhor
adaptação possível para
o
paciente,
seguindo
integralmente a descrição
médica; As lentes são
utilizadas para correção de
miopia, hipermetropias e
astigmatismos. A empresa
contratada deverá fornecer
as armações,
lentes e
realizar a montagem dos
óculos conforme descrição
médica, devendo possuir a
melhor adaptação possível
para o paciente.

Ano XIX - Nº 1015

Lentes
No-Line/
Armação
Própria.

31,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 77/2015 PMG
PROCESSO N.º 130/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 72/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/06/2015 à 23/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção e fornecimento de óculos
OPTOZOOM COMÉRCIO OPTICO LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 03.438.023/0001-70
Lote

1

4

UNID.

UN

UN

MARCA

V.
UNIT.

Óculos monofocais visão
simples de 0,25 à 5,00 graus,
lente acrílica ou orgânica para
perto ou para longe, adulto ou
infantil, masculina ou feminina,
com armação em acrílico ou de
metal, com a melhor adaptação
possível para o paciente, seguindo
integralmente a descrição médica;
As lentes são utilizadas para
correção de miopia, hipermetropias
e astigmatismos. A empresa
contratada deverá fornecer as
armações, lentes e realizar a
montagem dos óculos conforme
descrição médica, devendo possuir
a melhor adaptação possível para
o paciente.

Develle

23,00

Óculos bifocais de 0,00 à 5,00
graus, lente acrílica ou orgânica
para perto e para longe, adulto
ou infantil, masculina ou feminina,
com armação em acrílico ou de
metal, com a melhor adaptação
possível para o paciente,
seguindo integralmente a
descrição médica; As lentes
são utilizadas para correção
de miopia, hipermetropias,
astigmatismos, presbiopia e vista
cansada. A empresa contratada
deverá fornecer as armações,
lentes e realizar a montagem
dos óculos conforme descrição
médica, devendo possuir a
melhor adaptação possível para o
paciente.

Develle

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

5

UN

Óculos bifocais de 5,00 à
10,00 graus, lente acrílica ou
orgânica para perto e para longe,
adulto ou infantil, masculina
ou feminina, com armação em
acrílico ou de metal, com a
melhor adaptação possível para o
paciente, seguindo integralmente
a descrição médica; As lentes
são utilizadas para correção
de miopia, hipermetropias,
astigmatismos, presbiopia e vista
cansada. A empresa contratada
deverá fornecer as armações,
lentes e realizar a montagem
dos óculos conforme descrição
médica, devendo possuir a
melhor adaptação possível para o
paciente.

Develle

78,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 78/2015 PMG
PROCESSO N.º 130/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 72/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/06/2015 à 23/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção e fornecimento de óculos
ÓTICA OPTILUZ LTDA
CNPJ/MF sob o n° 08.874.964/0001-70
LT

7

33,00

Boletim Oficial do Município - 70

UNID.

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

UN

Óculos multifocal
5,00 a 10,00 graus,
lente acrílica ou
orgânica para
perto e para
longe, adulto ou
infantil, masculina
ou feminina,
com armação
em acrílico ou
de metal, com a
melhor adaptação
possível para o
paciente, seguindo
integralmente
a descrição
médica; As lentes
são utilizadas
para correção
de miopia,
hipermetropias e
astigmatismos.
A empresa
contratada deverá
fornecer as
armações, lentes
e realizar a
montagem dos
óculos conforme
descrição médica,
devendo possuir a
melhor adaptação
possível para o
paciente.

V.
UNIT.

97,00

MARCA

Armação
do Portfólio
Luxóttica(Tecnol,
turma da
Monica, Pierre
Cardin, Jean
Monnier, Platini,
Vilene, Guttier e
Luxótica, Lentes
Essilo

V. TOTAL

29.100,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 74/2015 PMG
PROCESSO N.º 132/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 74/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/06/2015 à 17/06/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de redes de proteção
PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o nº 19.611.064/0001-57

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

1

UNID.

M²

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Rede para proteção de quadra,
confeccionadas em fio 3,00mm
em polietileno, torcido. Malhas de
10x10cm ou até 13x13cm. Com
instalação.

Ano XIX - Nº 1015

MARCA

MUNDIAL

V.
UNIT.

PROCESSO N.º 145/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 80/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/07/2015 a 03/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de aparelhos de
raio-x e processadora de filmes
MEDSUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 13.480.895/0001-50
LOTE

1

2

UNID.

UN

Estabilizador de filamento
para equipamento de raio-x
entrada 160/220 volts e
saída 220 volts.

Waltrans.

Chave seletora de foco com
8 seleções compativel com
raio-x marca philips Mod.
Compacto

Philips

UN

MARCA

Vlr.unit

1030,00

Instrumento Indicador de
Kilovolts Ap. raio-x PoliTécnica 500mA

Politécnica

1550,00

4

UN

Chave seletora de tempo
compativel com aparelho de
raio-x compativel Ap. PoliTécnica 500mA

Politécnica

2140,00

5

UN

Laterais de racks compativel
com processadora Vision
Line LX

Vision Line

245,00

Kit

Engrenagem Helicoidal
e Engrenagem sem
fim compativel com
processadora de filmes
Vision Line LX (kit com as
duas engrenagem)

Vision Line

127,00

7

UN

Transformador de alta
tensão 500mA 150 KV
compativel com aparelho de
Raio-X SH

Waltrans

5800,00

8

UN

Bomba de reposição corpo
duplo compativel com
processadora de filmes
Macrotec MX

Macrotec

540,00

UN

Rolo de boracha
30mm compativel com
processadora de Filmes
Vision Line LX

Vision Line

195,00

10

UN

Rolo de Borracha
15mm compativel com
processadora de filmes
Macrotec MX

Macrotec

109,00

11

UN

Rolo de borracha
45mm compativel com
processadora de filmes
Macrotec MX

Macrotec

118,00

UN

Ventoinha secador em
aluminio compativel com
processadora de filmes
Macrotec MX

Macrotec

275,00

12

132,00

14

UN

Motor de tração corrente
contínua compativel com
processadora de filmes
modelo Macrotec MX

Macrotec

1040,00

15

UN

Placa da Fonte compativel
com processadora Macrotec
MX

Macrotec

221,00

16

UN

Chave seletora Kilovolt
compativel com ap. raio-x
poli técnica 500

Politénica

1050,00

17

UN

Tubo de Raio-x 30/50/150
com calibralção direto no
equipamento de raio-x e
garantia.

Shangai

8430,00

18

UN

Placa CPU compativel com
aparelho de raio-x SH 500

SHR

1400,00

19

UN

Pino em inox curto
compativel com
processadora MX

Macrotec

7,40

20

UN

Mola de enconsto
25x15mm compativel com
processadora MX

Macrotec

6,90

UN

Placa D 107-S compativel
com Aparelho de Raio-X
Sawae com calibração direta
no equipamento

Sawae

4900,00

UN

Placa D 102-S compativel
com Aparelho de Raio-X
Sawae Com calibração
direta no equipamento.

Sawae

4100,00

21

UN

9

Macrotec

13

2700,00

3

6

UN

Rolo de Borracha 1
polegada compativel com
processadora de filmes
Macrotec MX

4,85

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 81/2015 PMG

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
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22

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 84/2015 PMG
PROCESSO N.º 162/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 88/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Locação de Tendas, grades de contenção e banheiros
químicos
J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA
CNPJ/MF sob o nº 09.390.385/0001-15
LOTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

UN

Banheiros químicos - com manutenção
(Responsabilidade de a empresa
contratada fornecer: desinfetante
biodegradável, higienizadores e produtos
aromáticos, papel higiênico, transporte,
montagem, desmontagem e destinação
final dos efluentes de acordo com a
legislação vigente.

54,28

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 83/2015 PMG
PROCESSO N.º 162/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 88/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Locação de Tendas, grades de contenção e banheiros
químicos
SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o nº 14.092.325/0001-56
LOTE
2

QTD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

400

Grade de Contenção - Locação por até
03 dias.

11,25

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

3

120

Tenda 3x3 - na cor branca, tipo piramidal,
antichama. Locação por até 03 dias.

213,18

3

210

Tenda 5x5 - na cor branca, tipo piramidal,
antichama. Locação por até 03 dias.

300,03

3

140

Tenda 10 X 10 - na cor branca, tipo
piramidal, antichama. Locação por até
03 dias.

600,07

1900

Fechamento lateral para tendas - na cor
branca, antichama. Locação por até 03
dias.

9,15

3

13

Boletim Oficial do Município - 72

pct

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 85/2015 PMG
PROCESSO N.º 131/2015 PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 73/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e
embalagem
DANNA COMERCIAL EIRELI – ME
CNPJ/MF sob o n° 13.550.358/0001-30
LTE

1

5

UNID.

pct

pct

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

Copo descartável de 180 ml:
copo descartável, material
poliestireno, capacidade
180 ml, aplicação água
características adicionais
atóxico, de acordo c/ norma
ABNT, nbr 14865.fardo com
100 unidades.

ZANATTA

Prato descartável, branco,
PR 15, pacote com 10
unidades.

CRISTAL
COPO

V.
UNIT.

2,28

0,60

PROCESSO N.º 131/2015 PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 73/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e
embalagem
FERPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS
E FERRAGENS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 17.379.147/0001-37
LTE

UNID.

6

pct

Prato descartável, branco,
PR 26, pacote com 10
unidades.

KEROCOPO

pct

Garfo descartável.
Composição: Plástico,
não tóxico Branco e
Transparente para
sobremesa. Embalagem:
pacote com 50 unidades.

STRAWPLAST

7

EPORTALI

2,52

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 87/2015 PMG
PROCESSO N.º 131/2015 PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 73/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e
embalagem
KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME
CNPJ/MF sob o n° 21.782.356/0001-02

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 86/2015 PMG

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Saco para lixo Composição:
Polietileno Saco plástico
para lixo, acondicionamento
de resíduos domiciliares
(resíduos geral misturado
ou contaminado não
possível de separação),
classe I, em resina
termoplástica virgem ou
reciclada, largura 39 cm,
podendo variar +/- 1,0cm,
altura mínima de 58 cm,
capacidade nominal para
100 litros, na cor preta.
Embalagem: pacote com 5
unidades.

MARCA

V.
UNIT.
2,87

LTE

2

3

12

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

pct

Copo descartável de 50 ml:
copo descartável, material
poliestireno, capacidade 50 ml,
aplicação café, características
adicionais atóxico, de acordo
c/ norma ABNT, nbr 14865.
fardo com 100 unidades.

COPO MAIS

1,58

pct

Guardanapo de papel folhas
simples composição: Fibras
virgens 100% naturais, 30 x 30
cm. Embalagem plástica com
50 unidades.

JULLY

0,96

pct

Saco para lixo composição:
polietileno Saco plástico
para lixo, acondicionamento
de resíduos domiciliares
(resíduos geral misturado ou
contaminado não possível
separação), classe I, em
resina termoplástica virgem
ou reciclada, largura 39 cm,
podendo variar +/- 1 cm, altura
mínima de 58cm, capacidade
nominal para 30 litros, na cor
cinza. Embalagem: pacote
com 10 unidades.

LICITATUDO

2,62

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 87/2015 PMG
2,34

PROCESSO N.º 131/2015 PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 73/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/07/2015 à 17/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e
embalagem
PLASTICOS SANTA CLARA LTDA -EPP
CNPJ/MF sob o n° 13.708.382/0001-54

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

11

UNID.

pct

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Saco para lixo composição:
polietileno. Saco plástico para lixo,
acondicionamento de resíduos
domiciliares (resíduos geral
misturado ou contaminado não
possível de separação), classe I,
em resina termoplástica virgem ou
reciclada, largura, largura 39 cm,
podendo variar +/- 1,0 cm, altura
mínima de 58 cm, capacidade
nominal para 15 litros, na cor
cinza. Embalagem: pacote com 10
unidades.

Ano XIX - Nº 1015

MARCA

V.
UNIT.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

UN

Kit Reparo - Kit Reparo para
Piscina Vinil , para consertar
ou reparar pequenos furos ou
rasgos na piscina. acompanha
cola Vinil e pedaços de PVC.

MIZUNAMI

44,70

2

UN

Kit filtro - Kit tampa do pr-efiltro da bomba B com tampa
acrilica PS 22, anel de vedação
da trava bomba B, o’ring para
tampa do pre-filtro

DANCOR

42,30

3

UN

peças - Tampa dreno MOL
1520 ABS.Ralo de fundo de
piscina (18 cm plástico)

JACUZZI

50,00

UN

Kit - Kit tampa do pre filtro da
bomba A, com tampa acrilica
PF17, anel de vedação da
bomba A, o’ring para tampa do
pre-filtro PF17

DANCOR

100,00

DANCOR

183,60

1

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

pct

Tratamento semanal para piscina
- Dicloroisocianurato de sódio,
sulfato de potássio, sulfato de acido
de potássio, peroximonossulfato
de potássio, peroxidissulfato de
potássio, carbonato de magnésio,
sulfato de sódio, neutralizante e
clarificante 100%, teor de cloro
ativo: 27%, teor de oxigênio ativo:
1,8%.

L

Algicida - quaternário polimérico:
policloretodialquilhidroxi, alquil
amônia 1,25%, complexo de trietil
2,2´,2”, trihidroxido amina cúprico
20,00%, veiculo 77,50%.

15

L

Limpa bordas - tenso ativo não
iônico, espessantealcalinizante,
conservante, sequestrante, etanol,
cl 11710, essência de limão e água.

19

UN

Estojo - Estojo de analise 3 em 1:
cloro livre, ph e alcalinidade total

GENCO

83,80

20

UN

ESTOJO DE ANÁLISE - Análise de
dureza cálcica

GENCO

81,49

13

UNID.

5

UN

Carcaça - (Corpo da bomba
PF 17)

6

UN

Carcaça - (Corpo da Bomba
PF 22 -1,5 a 2 CV)

DANCOR

215,50

7

UN

Filtros - Cesto do Pré filtro
PF17

DANCOR

42,50

12

UN

Rotor - para motor 2CV

DANCOR

95,80

17

Bd

Cloro granulado - ingrediente
ativo: hipoclorito de cálcio 65%,
sais de (sódio e cálcio) mais
água de hidratação principio
ativo 35%, principio ativo:
hipoclorito de cálcio 65% de
cloro ativo. (Balde com 10 kg)

DOMCLOR

145,00

18

Rl

Fita - Fita de teste 4 e 1: ph,
cloro livre, alcalinidade total,
estabilizante de cloro

GENCO

77,45

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 93/2015 PMG
PROCESSO N.º 169/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 91/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/07/2015 à 30/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e peças para

V.
UNIT.

UNID.

0,88

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 92/2015 PMG
PROCESSO N.º 169/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 91/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/07/2015 à 30/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e peças para
manutenção da piscina
ACQUATIC E LAZER COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o n° 01.504.845/0001-87
LTE

manutenção da piscina
FERTIL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI
- ME
CNPJ/MF sob o n° 17.686.021/0001-05
LTE

PRÓPRIA

Boletim Oficial do Município - 73

14

MARCA

GENCO

GENCO

GENCO

24,30

14,00

16,65

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 94/2015 PMG
PROCESSO N.º 169/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 91/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 30/07/2015 à 30/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e peças para
manutenção da piscina
NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 07.869.224/0001-83
LTE

16

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

Clarificante - Auxiliar de filtração:
ingrediente ativo: solução de
clorohidroxido de alumínio 26,4%,
inertes 73,6%.

MARCA
BUSCHLE E
LEPPER

V.
UNIT.
53,10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 89/2015 PMG
PROCESSO N.º 178/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 96/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 28/07/2015 à 28/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Serviço de Hospedagem
SCHISLER & SCHISLER LTDA - ME
CNPJ/MF sob o nº 14.566.633/0001-76
LTE

1

UNID.

Diárias

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Hospedagens para equipes de
arbitragem, sendo: Atletismo; Futsal;
GR; Badminton; Ciclismo; Natação
e Xadrez; Judô; Tênis de Mesa;
Voleibol e Volei de Praia.
Apartamentos triplos. Cama (Box),
banheiro, TV, internet (wi-fi), café da
manhã incluso, estacionamento. Ar
condicionado e frigobar (opcional).

MARCA

SCHISLER
&
SCHISLER

V.
UNIT.

188,00

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

Ano XIX - Nº 1015

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 98/2015 PMG
PROCESSO N.º 179/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 97/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 07/08/2015 à 07/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de tecidos, fios e aviamentos
ERBE TEXTIL LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 12.679.807/0001-81
LOTE

3

4

6

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA
IBIRAPUERA

Pç

Tecido 100%
Algodão. - Canhamo
fino com 1,40 m
de largura, 100 %
algodão, peças com
20 metros, nas cores
branco e bege.
Tecido em algodão
- Tecido atoalhado
felpudo, 100%
algodão, com 1,40
de largura,na cor
branca.

CITITEX

m.

m.

Tecido popeline, fios
30x30, para trabalhar
em Patchwork,
100% algodão,
Estampado - liso,
xadrez. Colorido
- estampados com
motivos de frutas,va
quinhas,frutas,vaqu
inhas,galinhas,flore
s,bolinhas,folhas,m
otivos geométricos,
infantis e natalinos.

376,00

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
Lona em impressão digital,
com ilhós (fundo de palco),
medindo 8,00m x 3,00m.
Instalada

UN

MARCA

V.
UNIT.

PRÓPRIA

949,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 96/2015 PMG
PROCESSO N.º 190/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 101/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/07/2015 à 31/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de Banner
VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

UN

Banner em impressão
digital medindo 0,80cm x
1,20m, em lona

PRÓPRIA

22,00

UN

Banner em impressão
digital medindo 1,60mx
2,20mm em lona.

PRÓPRIA

69,00

UN

Banner em impressão
digital medindo 2,20m x
1,40m,m em lona

PRÓPRIA

50,79

PRÓPRIA

34,00

UN

Banner em impressão
em
lona,
medindo
0,90cm
x
1,20m,
impressão digital.

UN

Banner em lona.
Impressão
digital,
medindo 3,00 x 2,20m.

PRÓPRIA

125,90

11,19
1

2
MASCARENHAS
3
23,17
4

6

m.

NORTISTA

9

m.

tecido - Tecido
algodão cru,100 %
algodão com 2,60 m
de largura.

10

m.

Tecido - Cetim, 100
% poliester, cores
variadas.

SPTEX

UN

Tecido algodão c/
20 m - Para bordar
ponto vagonite,
1,40 de largura,
nas cores bege e
branco, peças com
20 metros.

55

5

UNID.

CNPJ/MF sob o n° 06.087.476/0001-98

Tecido de algodão
- Tipo chitão-100%
algodão,com 1,40
de largura-préencolhida),estampas
a definir.

7

V. UNIT.

LTE

Boletim Oficial do Município - 74

MASCARENHAS
6,44

10,99

6,00

IBIRAPUERA
387,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 95/2015 PMG
PROCESSO N.º 190/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 101/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/07/2015 à 31/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Confecção de Banner
GUARAPRINT LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 12.401.798/0001-62

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 91/2015 PMG
PROCESSO N.º 201/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 108/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 29/07/2015 à 29/07/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de combustíveis – gasolina e etanol
ANTONIO STANG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 11.828.281/0001-91
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

1

L

Gasolina Comum.

3,06

1

L

Etanol.

1,97

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 99/2015 PMG
PROCESSO N.º 204/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 110/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/08/2015 à 17/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos e lona para
tenda
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
PLÁSTICOS LTDA – ME
CNPJ/MF sob o n° 05-211.777/0001-19

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

LTE

UNID.

3

UN

Ano XIX - Nº 1015

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Mesa em polipropileno virgem,
monobloco
e
empilhável.
Medidas
aproximadas
de
72x72x72cm.

MARCA

V.
UNIT.

GOYANA

56,80

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 100/2015
- PMG
PROCESSO N.º 204/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 110/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/08/2015 à 17/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
JÓIA DO LAR UTILIDADES DOMÉSTICAS - EIRELI
CNPJ/MF sob o n° 82.225.699/0001-52
LTE

UNID.

1

UN

Guarda sol em tecido poliester,
hastes em alumínio escovado,
varetas em fibra de vidro.

UN

Cadeira bistrô em polipropileno
virgem, sem braços, monobloco e
empilhável. Medidas aproximadas
de 80x40cm.

UN

tenda
pantográfica
(barraca)
3,00x3,00 m - Tenda articulada
tecido em poliester, estrutura
metálica dobrável, possui espetos
para fixação em solo firme, discos
especiais para ancoragem na
areia.

2

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V.
UNIT.

MOR

113,69

GOYANA

MOR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 101/2015
- PMG
PROCESSO N.º 204/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 110/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 17/08/2015 à 17/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
WAM LICITAÇÕES LTDA ME
CNPJ/MF sob o n° 20.973.477/0001-60
LTE

5

UNID.

UN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Lona em PVC para cobertura de
tenda pantográfica tamanho 3x3
metros 0,40mm de espessura,
100% poliéster de alta tenacidade,
aditivação UV e anti-fungo,
com 1 ano de garantia contra
ressecamento e perda de cor.

MARCA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 97/2015 PMG
PROCESSO N.º 222/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 126/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 07/08/2015 à 07/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de kits de fogos de artifício
E.O.L. RODRIGUES PESCA – ME
CNPJ/MF sob o nº 13.255.696/0002-20
DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

1

cx.

Fogos de Artifício Girândola
de 468 tiros, com resposta
composta por 36 tubos
retos de 37 mm de
diâmetro, com 25 bombas
em cada tubo, sendo doze
(12) tiros menores e um
morteiro. Duração entre 30
e 40 segundos.

SÃO
JOÃO

154,50

1

cx.

Foguetes 12x1. Caixa
com doze (12) bombas
pequenas de tiro e uma
(01) bomba grande de tiro

SÃO
JOÃO

22,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 103/2015
- PMG
PROCESSO N.º 230/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 127/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/08/2015 à 31/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
P.A.S. PROGRAMA DE ALIENTAÇÃO SOCIAL –
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.
CNPJ/MF sob o n° 08.903.201/0001-00
LTE

MARCA

V.
UNIT.

pct

Café - torrado e moído, torra
média 4,5, embalado a vácuo,
com selo de pureza da ABIC,
marca do fabricante, s/glúten,
contendo embalagem interna
aluminizada, contendo 500
g. Prazo mínimo de validade:
11 (onze) meses a contar da
data de entrega do produto.
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
peso liquido na embalagem

PÉLE

5,75

Kg.

Açucar refinado - origem
vegetal: sarcarose de canade -açucar, cor branca.
Embalagem de 5 Kg, em
politileno, contendo dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, data
da fabricação e prazo de
validade. Prazo minimo de
validade de 11 meses a
contar da data do produto

ALTO ALEGRE

2,20

UNID.

V.
UNIT.
1

DUALTEX

UNID.

LOTE

24,19

381,00

Boletim Oficial do Município - 75

858,00

2

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

3

4

5

6

7

8

10

Ano XIX - Nº 1015

cx.

Chá mate tostado - Produto
constituído de folhas novas,
hastes e talos ligeiramente
tostados de erva mate, sem
coloração artificial, sãos e
limpos. Nos sabores natural,
pêssego e laranja. O produto
deve estar acondicionado
em embalagem primária de
caixinhas de papelão atóxico
resistente, lacradas, de 40g
com aproximadamente 25
sachets de 1,6g cada, com
validade mínima de 11 meses
a contar da data de entrega.

pct

Café 500 gr - Torrado e
moído, torra média 4,5,
embalado a vácuo, com selo
de pureza da ABIC, marca
do fabricante, s/glúten,
contendo embalagem interna
aluminizada, contendo 500
g. Prazo mínimo de validade:
11 (onze) meses a contar da
data de entrega do produto.

PELÉ

Kg.

Açucar refinado 5kg - origem
vegetal: sacarose de canade-açúcar, na cor branca.
Embalagem de 5 kg, em
polietileno, contendo dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade. Prazo mínimo de
validade: 11 (onze) meses a
contar da data de entrega do
produto.

ALTO ALEGRE

pct

Arroz parboilizado 5 kg tipo 1, embalagem plástica
transparente atóxica
resistente com 05 kg,
identificação do fabricante e
marca do produto. Validade:
mínima de 08 meses, a contar
da data de entrega.

CHINES

Kg.

Kg.

Kg.

Arroz branco - Subgrupo
pólido, classe longo,
tipo, embalagem plástica
transparente atóxica
resistente com 05 kg,
identificação do fabricante e
marca do produto. Validade:
mínima de 08 meses, a contar
da data de entrega.

LEÃO

3,35

16

PAULISTA

UN

Sal fino - pct de 1 kg - Sal
marinho refinado iodado para consumo doméstico.
Acondicionado em sacos
polietileno, resistente e
vedado, com 1kg de produto,
contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as
Normas e/ou resoluções da
Anvisa/MS ou registro no
Ministério da Agricultura.
Validade mínima de 23 meses
a contar da data da entrega.

MARFIM

1,00

Kg.

Farinha de trigo, embalagem
de 5kg - produto composto
de 100% de farinha de trigo
especial para consumo, obtido
através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido
fólico. Sendo embalagens de
1 a 5 Kg conforme solicitação
posterior, validade mínima
de 5 meses a contar da data
de entrega, com certificação
ISO 9001/2000 ou ISO
22000/2006.

ANACONDA

4,40

Kg.

Farinha de milho - tipo
biju, branca, produto de
origem vegetal, 100%
natural. Embalagem plástica
transparente de 1 kg, com
validade mínima de 11 meses
a contar da data de entrega.

DOM PEDRO

3,10

Kg.

Farinha de Milho biju Amarela.
100% natural embalagem
plástica transparente de
1Kg. - validade mínima de 11
meses a contar da data de
entrega.

DOM PEDRO

1,65

Kg.

Quirera amarela canjiquinha
1kg - amarela, fina, tipo
1 com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios, com
ausência de umidade,
ranço. Acondicionados
em embalagem plástica
transparente de 1Kg, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido.
Validade mínima 5 meses a
contar da entrega

NEGA
MALUCA

1,30

5,96

20

Macarrão tipo espaguete
- tipo espaguete contendo
sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, ovos
. Estar acondicionado em
embalagem primária plástica,
atóxica, transparente,
termossoldada de 1Kg, .
Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.

3,04

10,65

19

REI DA MESA

COAMO

1,95

18

tipo I, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, com
a umidade permitida em lei,
isento de material terroso,
sujidades e misturas de outras
espécies. Acondicionado em
pacote de 1Kg. Embalagem
secundária plástica resistente
ao peso. Com registro do
ministério da agricultura.
Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.

L

Oleo comestível - Latas de
900 ml - Comestível, de
origem vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E, isento
de ranço e substâncias
estranhas. Embalagem PET,
contendo 900 ml, com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido,
de acordo com Resolução
482/99 - Anvisa. Validade
mínima 20 meses a contar da
data de entrega

5,53
17

CHINES
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3,25
21
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22

23

25

26

27

28

Kg.

Fuba amarelo - tipo mimoso,
enriquecido com ferro e
ácido fólico, cor amarelo,
com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, com ausência
de umidade, sujidades,
fermentação e ranço.
Embalagem de 1 Kg, em
saco plástico transparente.
Validade mínima 180 dias a
contar da entrega.

UN

Leite em pó integral Embalagem: pacote com 400
gramas, com identificação do
produto, marca do fabricante.
Validade: mínima de 06
meses, a contar da data da
entrega.

UN

Biscoito Maizena 400G composição básica farinha
de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras
substâncias permitidas,
acondicionado em saco
plástico impermeável,
fechado, peso 400 gramas
com sub embalagens
internas. As embalagens
devem conter externamente
os dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote,
data de validade

UN

UN

Kg.

Biscoito cream/cracker 400Grcomposto, no mínimo de
farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico,
fibra de trigo, estabilizante
de lecitina de soja e
aromatizantes. Com dupla
embalagem para preservação
do formato do produto,
contendo 400g a 800g, com
identificação do produto,
informação nutricional,
marca do fabricante, data de
fabricação, validade e peso
líquido, reembaladas em
caixas de papelão resistente.
Validade mínima 10 meses a
contar da data de entrega.
Biscoito Leite 400Gr composição básica farinha
de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras
substâncias permitidas,
acondicionado em saco
plástico impermeável,
fechado, peso 400 gramas
com sub embalagens
internas. As embalagens
devem conter externamente
os dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote,
data de validade
Fermento biológico - de
qualidade, embalagem a
vácuo com 125g contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
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DOM PEDRO

PIRACANJUBA

1,29

Lt.

Fermento químico, lata de
100gr - em pó, composto
por amido de milho ou
fécula de mandioca, fosfato
monocálcico, bicarbonato de
sódio e carbonato de cálcio.
Embalagem: lata de 100g,
com identificação do produto,
marca do fabricante, com no
mínimo 95% da validade para
consumo

TRISANTI

1,80

UN

Extrato de Tomate 1ª
qualidade - lata c/ 350
gramas. contendo no
mínimo: tomate, açúcar
e sal e vitaminas A e E.
Apresentando cor, cheiro
e sabor característico.
Embalagem: lata ou caixa
tetra brik, com 340g, contendo
a identificação do produto,
marca do fabricante e de
acordo com as Normas e/
ou Resoluções da Anvisa/
MS. Validade: mínima de 10
meses, a contar da data de
entrega.

QUERO

2,50

34

fr.

VINAGRE de álcool.
Embalagem com 500 ml, com
dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.

HEINIG

1,30

36

Mç

fosforo maço com 10 caixas
contendo 40 palitos cada

Q LUZ

2,30

37

UN

Filtro de papel p/café n.º 103
com costura dupla , cx com
30 unidades .

ALVORADA

3,00

38

pct

Copos plásticos p/ cafezinho

KEROCOPO

3,50

pct

Copos para água 180 ml
pacote com 100 unidades
- Copo de poliestireno de
alta qualidade , produto
não perecível e não tóxico,
descartável, transparente,
espessura entre 0,51mm
a 0,54mm, estriado, com
capacidade para 180ml,
pacote com 100 (cem) copos.

KEROCOPO

4,30

Kg.

Margarina vegetal - com sal.
Embalagem: pote com 500
g, contendo identificação do
produto e do fabricante, data
de fabricação, validade e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. O
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

PRIME

3,50

UN

maionese 500g - com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e
de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA. Validade
mínima de 5 meses a contar
da entrega.

ODERICH

3,45

29

6,63

33

PRODASA

PRODASA

2,30

2,30

39

40
PRODASA

2,60

41
APTI
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 102/2015PMG
PROCESSO N.º 240/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 128/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/08/2015 à 31/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Estesiômetro Monofilamento
Narka Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp
CNPJ/MF sob o n° 84.949.668/0001-70
LTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

Estesiômetro Monofilamento lilás
2g, composto por 01 (um) tubo
plástico, contendo 02 (duas) pontas
de nylon, acondicionado em estojo
plástico.

UM

Sorri/
Bauru

V.
UNIT.

22,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 108/2015
- PMG
PROCESSO N.º 232/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 129/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 03/09/2015 à 03/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de material hidráulico
C. E. MACEDO & CIA. LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 07.965.552/0001-83
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18

UN

Torneira para lavatório em metal, 1/2

MARCHEZAN

19

UN

Torneira para pia - em
metal, giratória, 1/2

MARCHEZAN

20

UN

Torneira de metal 1/2” p/
jardim simples -

MARCHEZAN

15,00

21

UN

Torneira de metal longa
para pia - 1/2”

MARCHEZAN

31,00

22

UN

Sifão multiuso -

KALA

23

UN

Lavatório de louça
branco com coluna -

PARATI

24

UN

Vaso sanitário branco. em louça, simples

PARATI

25

UN

vaso sanitário - infantil,
em louça, branco

INCEPA

26

UN

Registro Esfera - 50mm,
soldável

KRONA

13,00

27

UN

Registro - esfera 32mm,
soldável

KRONA

9,00

28

UN

Registro esfera 25mm,
soldável -

KRONA

29

UN

Registro de Gaveta 3/4 com acabamento

MARCHEZAN

30

Pç

Registro de pressão 3/4c/
acabamento -

MARCHEZAN

31

UN

Caixa d’água PVC 500 L
com tampa -

FORTLEV

210,00

30,00
47,50

3,00
67,60
90,00
155,95

8,00
30,00
28,00

ITEM

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

32

UN

Caixa d’água 1000 lt
polietileno - com tampa

FORTLEV

360,00

1

Pç

Assento sanitário plástico
simples, branco-

DURIN

13,00

33

UN

Bóia - para caixa d’água
1/2

VIQUA

5,00

2

Pç

Assento sanitário branco
simples - infantil, em
plástico

ASTRA

36,12

34

UN

Bóia para caixa d’água
1.1/2 -

METROX

83,27

3

UN

Parafuso para vaso
sanitário - em metal, com
bucha

LETEL

2,00

35

UN

Kit para caixa de
descarga acoplada Astra ou similar

ASTRA

4

UN

Anel de Vedação - para
vaso sanitário

CENSI

7,55

36

UN

Adaptador soldável curto
bolsa e rosca 25mm x
3/4 -

PLASTILIT

5

UN

Vedante p/ torneira 3/4 -

LIDER

0,50

6

UN

Vedante p/ torneira 1/2” -

LIDER

0,50

37

UN

TIGRE

UN

Válvula para lavatório longa, sem ladrão, em
plástico

Adaptador soldável longo
com flanges livres para
caixa de água 50x1 1/2” -

KRONA

2,00
38

UN

TIGRE

6,45

EMAVA

17,00

Adaptador soldável longo
com flanges livres para
caixa d’água 25 mm x
3/4” -

2,00

39

UN

Adaptador soldável longo
com flanges livres para
caixa d’água 32mm x 1” -

TIGRE

R$
12,29

40

UN

adaptador - curto 1/2”

CENSI

0,25

41

UN

Adaptador soldável
curto c/ bolsa e rosca p/
registro 50x1 1/2” -

PLASTILIT

2,00

42

UN

Luva Soldavel - 25x3/4
com bucha de latão

PLASTILIT
PLASTILIT

7

50,00
0,50

15,70

8

UN

Válvula para pia - tipo
americana, em metal

9

UN

Válvula para tanque longa, em plástico

KRONA

10

UN

Valvula - de fundo de
poço, 4 polegadas, em
metal

IVM

Br

Tubo PVC 100 MM.
- esgoto, barra com
6metros

PLASTILIT

Br

Tubo PVC 25mm soldável - barra 6metros

PLASTILIT

10,00

43

UN

Br

Tubo PVC soldável
50mm c/ 6 metros -

PLASTILIT

R$
45,00

Luva esgoto simples
branca 40mm -

44

UN

PLASTILIT

14

Br

Tubo PVC soldável
32mm - barra com
6metros

Luva esgoto simples
branca 50mm -

PLASTILIT

22,00

45

UN

luva esgoto - simples
100mm

PLASTILIT

15

Br

Tubo PVC esgoto 40mm
c/ 6metros -

PLASTILIT

15,00

46

UN

Luva 25mm soldável -

PLASTILIT

0,50

47

UN

Luva soldável 32mm -

PLASTILIT

1,00

Br

Tubo pvc esgoto 50mm barra com 6metros

PLASTILIT

48

UN

Luva soldável 50mm -

PLASTILIT

Br

Tubo PVC soldável 1/2
polegada, com 6metros-

UN

Luva de correr 25mm com borracha

PLASTILIT

11
12
13

16
17

PLASTILIT

430,00
42,00

23,50
9,00

49

3,00
1,00
1,50
3,00

1,70
5,50
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82

UN

veda rosca para cano
PVC fita 18mm x 25m -

MULTIFITA

83

UN

Siliconevedante - tubo
com 280gr

GARIN

84

INJ

Adesivo PVC frasco
175G -

AMANCO

4,00

85

UN

Adesivo para PVC frasco com 850g

AMANCO

2,00

86

UN

Pasta lubrificante para
tubo PVC, frasco com
400g-

GIENEX

87

UN

Torneira para pia - de
cozinha, elétrica, 5500W,
220volts

SINTEX

133,25

88

UN

Chuveiro de 3200W,
220v -

SINTEX

42,25

UN

Luva de correr 100mm
com borracha, para
esgoto -

PLASTILIT

51

UN

LUVA COM ROSCA 1/2”
- de latão

PLASTILIT

52

UN

Tê soldável 25mm -

PLASTILIT

1,29

53

UN

Tê soldável 25x1/2 com
rosca de latão -

PLASTILIT

54

UN

Tê para esgoto 40mm -

PLASTILIT

55

UN

Tê para esgoto 50mm -

PLASTILIT

56

UN

Tê para esgoto 100mm -

PLASTILIT

57

UN

Bucha de Redução curta, 50x25 soldável

PLASTILIT

58

UN

Bucha de redução
(50x40mm) esgoto -

PLASTILIT

59

UN

Bucha de redução com
rosca 3/4x1/2, em metal-

KALA

60

UN

joelho 45 G esgoto 100mm

PLASTILIT

UN

Joelho 90° 40mm esgoto

PLASTILIT

UN

joelho 90G esgoto 50mm
-

PLASTILIT

63

UN

joelho 45G 50mm esgoto

PLASTILIT

64

UN

joelho 45G 40mm esgoto

PLASTILIT

65

UN

Joelho soldável - 25mm

PLASTILIT

66

UN

joelhosoldavel 50mm -

PLASTILIT

67

UN

Joelho soldável 32mm -

PLASTILIT

68

UN

Joelho 25x1/2 - com
rosca em latão

PLASTILIT

69

UN

joelho 90 G soldável 1/2”

PLASTILIT

70

UN

Tubo de ligação para
vaso sanitário com ajuste
25cm -

CENSI

71

UN

Caixa de descarga s/eng
- 9lt, branca

ALUMASA

72

UN

Tubo descida para
válvula de descarga -

PLASTILIT

7,00

73

UN

grelha quadrada 150mm
- em plástico

PLASTILIT

4,10

PROCESSO N.º 251/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 143/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 01/09/2015 à 01/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Execução de serviços de áudio e iluminação para
eventos
F. W. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME

74

UN

grelha quadrada 100mm
- em plástico

PLASTILIT

2,40

CNPJ/MF sob o n° 05.822.803/001-45

75

UN

Grelha Redonda 100mm
- em plástico

PLASTILIT

76

Pç

Caixa sifonada
100x100x50 -

PLASTILIT

77

UN

Espude para vaso
sanitário - em silicone,
interno

PLASTILIT

78

UN

Engate flexivel40cm x
1/2’ -

MANLUPLAST

79

UN

Kit acionamento completo
1 1/2” para válvula de
descarga - baixa pressão
Docol ou similar

CENSI

80

UN

Acabamento para
válvula - para descarga
compatível com HIDRA

CENSI

81

UN

Acabamento p/ Válvula em plástico, compatível
com DOCOL

CENSI

50

61
62

6,00
1,70

4,60
9,40
3,10

4,70
15,50
12,65
36,50

15,50

2,00
3,19
6,30
1,18
1,95
2,50
1,50
0,70

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 104/2015
- PMG
PROCESSO N.º 249/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 141/2015- PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/08/2015 à 31/08/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Pirulitos e Balões.
T.M. DE ARAÚJO – ME
CNPJ/MF sob o nº 19.988.744/0001-94
LOTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

Vlr.
unit.

1

UN

Pirulito - em formato de coração
com 100 (cem) unidades em cada
pacote.

TOFFANO

5,00

pct

Balão liso - n.º 7 (sete) várias
cores, pacote com 50 unidades,
composição: latex centrifugado
97%. corante 2% e outros 1%.

PARANA

6,00

4,20
2,80

2

3,35
0,65
12,44

17,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 105/2015
- PMG

LOTE

2,25
9,75

2,15
3,20
63,30

66,30
45,12

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

4

un

Sistema de som e iluminação - mesa pa 01console digital com 48 canais e 16 auxiliares
01-processador digital 2x6 vias caixas/
amplificadores pa 20-caixas 2 ou 3 vias line
array com 800w rms cada 16-sub woofer com
2x18” cada e 2000w rms cada 04- amplificador
com 600w rms pa 04-amplificador com 2000w
rms pa 04-amplificador com 5000w rms pa
microfones: 04- microfone sem fio uhf com
opção de canais de alta qualidade 16- microfone
com fio dinâmico (tipo sm 58) 12- microfone
com fio dinâmico para bateria (kit bateria)
08-microfone com fio condensador (para uso
em coral) 04-microfone shot gun 24-pedestais
para microfones; 16-direct box ativo/passivo.
mesa monitor: 01-console digital com 48
canais e 24 auxiliares. caixas/amplificador
monitor 06-amplificadores 1000w rms cada;
12-caixas retorno 12” ou 15” com 400w rms
cada; 01- sistema de side fill duplo stereo 3
vias com 10000w rms; 01- sistema drum fill
com sub+spot. backline: 02-amplificadores para
guitarra com min 100wrms 01-amplificador para
contrabaixo com 200wrms 01-bateria completa,
com bumbo, caixa, tons 1,2 e surdo, ferragem
e banco players 02-cd player profissional
01-computador (com musicas atuais, vários
ritmos e hinos cívicos) energia 01- sistema de
distribuição de energia main power; 01-cabo
50mm x 50m disponibilizar cabos necessários
para inteligar todo o sistema; 30-cabos de
microfone xlr balanceado com 10m. 20-cabos
p10 para instrumentos. mesa iluminação: 01controladora dmx 2048 canais refletores 36- par
led 64 3w; 48- par 64 #1 e #5; 12- elipsoidal
25-50º com iris; 06- mini brut 6 lampadas;
80- set light 1000w; 60- canais de dimer dmx
4kw. máquinas: 24-moving head 575/beam
200; 04-strobo dmx3000 atomic; 02-máquina
de fumaça dmx; estrutura: 100-metros de
estrutra alumínio padrão q30; 08- sleeve q30;
08-sapatas q30; 08-block q30; 08-talhas para
5m de elevação; disponibilizar parafusos
necessários para estrutura; energia iluminação:
01-cabo 2x50mm com 50m disponibilizar cabos
necessários para interligar todo o sistema.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 106/2015
- PMG
PROCESSO N.º 251/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 143/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 01/09/2015 à 01/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Execução de serviços de áudio e iluminação para
eventos
MAURICIO CHAGAS CALASSA – SONORIZAÇÕES - ME
CNPJ/MF sob o n° 07.126.974/0001-65
LOTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

un

Sistema de som - - mesa 01- console
digital com 24/32 canais e 8 auxiliares
01-processador digital 2x6 vias 01equalizador gráfico de 31 bandas stereo
caixas/amplificadores 02-caixas 2 vias ou
full range com 600w rms cada 02-sub woofer
com 2x18” cada e 1200w rms cada 04-caixas
retorno 12” ou 15” com 400w rms cada
02- amplificador com 1000w rms retorno 01amplificador com 600w rms pa 01-amplificador
com 2000w rms pa 01-amplificador com
5000w rms pa microfones 02- microfones
sem fio uhf com opção de canais de alta
qualidade 06- microfones com fio dinâmico
(tipo sm 58) 08- microfones com fio dinâmico
para bateria (kit bateria); 04-microfones
com fio condensador (para uso em coral);
02-microfones sem fio head set (auricular)
uhf de alta qualidade; 12-pedestais para
microfones; 08-direct box ativo/passivo.
players: 02-cd player; 01-computador (com
musicas atuais vários ritmos e hinos cívicos).
energia: 01- sistema de distribuição de
energia 01-cabo 10mm x 50m; disponibilizar
cabos necessários para interligar todo
o sistema; 30-cabos de microfone xlr
balanceado com 10m.

1.999,99

un

Sistema de som e iluminação - - contendo,
mesa com: 01- console digital com 32/40
canais e 16 auxiliares com controle
wifi 01-processador digital 2x6 vias 01equalizador gráfico de 31 bandas stereo
caixas/amplificadores: 08-caixas 2 ou 3
vias line array com 800w rms cada 08-sub
woofer com 2x18” cada e 2000w rms cada
08-caixas retorno 12” ou 15” com 400w
rms cada 04- amplificadores com 1000w
rms retorno 02- amplificadores com 600w
rms pa 02-amplificadores com 2000w rms
pa 02-amplificadores com 5000w rms pa
microfones: 04- microfones sem fio uhf
com opção de canais de alta qualidade
08- microfones com fio dinâmico (tipo sm58)
12- microfones com fio dinâmico para
bateria (com kit bateria); 08-microfones
com fio condensador (para uso em coral);
04-microfones sem fio head set (auricular) uhf
de alta qualidade;
20-pedestais para microfones; 16-direct box
ativo/passivo. backline: 02-amplificadores
para guitarra com min 100wrms
01-amplificador para contrabaixo com
200wrms 01-bateria completa, com bumbo,
caixa, tons 1,2 e surdo, ferragem e banco
players: 02-cd player 01-computador (com
musicas atuais vários ritmos e hinos cívicos)
energia 01- sistema de distribuição de energia
01-cabo 25mm x 50m disponibilizar cabos
necessários para inteligar todo o sistema;
30-cabos de microfone xlr balanceado
com 10m20-cabos p10 para instrumentos
iluminação mesa: 01- controladora dmx 2048
canais refletores: 24- par led 64 3w; 24- par
64 #1 e #5; 04- elipsoidal 25-50º; 02- mini brut
6 lâmpadas; 12- set light 1000w. 36- canais
de dimer dmx 4kw máquinas: 08-moving head
575w; 02-máquina de fumaça dmx; estrutura
50-metros de estrutura alumínio padrão q30;
04- sleeve q30; 04-sapatas q30; 04-block q30;
04-talhas para 5m de elevação; parafusos
para toda estrutura. Energia iluminação: 01cabo 2x25mm com 50m; disponibilizar-cabos
necessários para interligar o sistema.

1.999,50

3.499,00

2

3
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 107/2015
- PMG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 118/2015
- PMG

PROCESSO N.º 251/2015- PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 143/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 01/09/2015 à 01/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Execução de serviços de áudio e iluminação para
eventos
POCHY EVENTOS LTDA - ME

PROCESSO N.º 269/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 150/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/10/2015 à 05/10/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de Coffee Breaks
DULCEMAR KIRIAN - ME
CNPJ/MF sob o n° 78.917.655/0001-16
LOTE

CNPJ/MF sob o n° 17.309.336/0001-33
LOTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

un

Sistema de som - contendo, mesa: 01-mesa
com no mínimo16 canais e 6 auxiliares
01-equalizador gráfico 31 bandas stereo caixas/
amplificador contendo: 04-caixas full range
300w rms cada 02-amplificadores 1000w rms
cada microfones: 02- microfones sem fio uhf
com ajuste de canais 02- microfones com fio
de boa qualidade 04- pedestal para microfones
02- direct box ativo/passivo de boa qualidade
player contendo: 02-cd player 01-computador
(com musicas variadas atuais e hinos cívicos)
energia: 01-cabo energia 4mm x 50m 05-cabo
de microfone xlr balanceado xx-cabos para
interligar o sistema.

1.550,00

QTD.

UNID.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

V. UNIT.

V. TOTAL

UN

Coffe-Break I.
Contendo mínimo,
100ml de Café, 100ml
de leite, 100ml de chá
e 100ml de suco, 05
tipos de salgados com
no mínimo 25gramas
cada, (coxinha de
frango, pastel de carne,
empada de palmito,
quiche de queijo, míni
sanduíche natural),
com 03 tipos de doce
(Carolina recheada
com doce de leite e
coberta com chocolate,
mini sonho recheado
com goiabada e mini
bolacha goiabinha)
sendo que cada doce
deverá pesar no
mínimo 25 gramas, 1
pedaço de bolo com
cobertura de chocolate
com no mínimo 100
gramas. Cada unidade
de Coffe deverá
conter no mínimo 02
unidades de cada
tipo de salgado, 02
unidades de cada tipo
de doce e 01 pedaço
de bolo. - A empresa
vencedora deverá
fornecer toalhas, sobre
toalhas, jarras, copos
deisopor e acrílico,
guardanapos, pratos,
talheres, jarra de vidro
e demais recipientes
adequados para o
armazenamento.
A empresa deverá
entregar em data, local
e horário conforme
solicitado pela
Secretaria de Saúde. -

7,97

31.880,00

UN

Coffe-Break II.
Contendo mínimo,
100ml de Café, 100ml
de leite, 100ml de chá
e 100ml de suco, 02
tipo de bolacha doce
(sequilho e goiabinha)
cada bolacha pesando
no mínimo 25 gramas.
Cada unidade de
Coffe deverá conter
no mínimo 05unidades
de cada tipo de
bolacha. A empresa
vencedora deverá
fornecer toalhas,
sobre toalhas, copos,
guardanapos, pratos e
servir em recipientes
adequados. A empresa
deverá entregar em
data, local e horário
conforme solicitado
pela Secretaria de
Saúde. --

5,30

33.920,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 109/2015
- PMG
PROCESSO N.º 271/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 152/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/09/2015 à 09/09/2016
09/09/2016Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei
8666/93
Objeto: Aquisição de telhas
MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ/MF sob o nº 11.979.732/0001-91
LOTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

1

UN

Telha - fibrocimento, medindo 04mm
2,44x0,50

MULTILIT

1

4000

V.
UNIT.
12,90

2

6400

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

3

4

5

6

2000

5000

5000

1000

UN

UN

Sanduíche contendo:
01 (um)pão de
hambúrguer; 01 (um)
hambúrguer de carne
bovina, 01 (um) fatia
de queijo mussarela;
01 (um) fatia de
presunto; 01 (um)
sache de maionese;
01 (um) sache de
catchup; 01 (um)
refrigerante em lata
de 300 ml (sabores
cola ou guaraná)
(uma) fruta (laranja ou
maça). Os sanduíches
deverão sermontados
e embalados em
plástico leitoso
branco; e os demais
produtos deverão estar
acondicionados em
plástico transparente.
A empresa deverá
entregar os lanches
em locais e horários
solicitados pela
Secretaria de Saúde. -Coffe- Break I -contendo Café, leite,
chá e suco natural
(300ml por líquido),
05 tipos de salgados
sendo coxinha de
frango, pastel de carne,
empada de palmito
, quiche de queijo e
bacon e mini sanduíche
natural (no mínimo 25g
cada), e 03 tipos de
doce sendo carolinas
recheadas, mini
sonhos recheados,mini
bolacha goiabinha (no
mínimo 25gr cada) 01
bolo com cobertura
(no mínimo 40g).
Cada unidade de
coffee deverá conter:
02 unidades de cada
tipo de salgado, 02
unidades de cada tipo
de doce e 01 pedaço
de bolo. A empresa
vencedora deverá
fornecer toalhas, sobre
toalhas, jarras, copos
de isopor e acrílico,

Ano XIX - Nº 1015

6,77

UN

Coffe- Break I
-- Contendo: Café,
leite, chá e suco
natural(300ml por
líquido), 05 tipos
de salgados, sendo
coxinha de frango,
pastel de carne,
empada de palmito,
quiche de queijo
e bacon, e mini
sanduiche natural (no
mínimo25gr cada),
e 03 tipos de doce,
sendo carolinas
recheadas, mini sonhos
recheados, mini
bolacha goiabinha( no
mínimo 25gr cada) 01
bolo com cobertura
(no mínimo 40gr cada)
Cada unidade de
coffee deverá conter:
02 unid de cada tipo
de salgado, 02 unid.
de cada tipo de doce
e 01 pedaço de bolo.
A empresa vencedora
deverá fornecer toalhas
limpas, sobre toalhas
limpas, jarras, copos
de isopor e a

7,14

7.140,00

UN

Coffee-break II -Contendo: Café, leite,
chá, ou suco natural
( 300ml por líquido),
02 tipos de bolacha
salgada e bolacha
doce, sendo sequilho
e goiabinha (entre 20
e 25gr cada). Cada
unidade de Coffee
deverá conter 05
unidades de cada tipo
de bolacha. A empresa
vencedora deverá
fornecer toalhas e
sobre toalhas limpas,
copos de isopor e
acrílico, guardanapos
e pratos. Servir em
recipientes adequados.

9,15

9.150,00

UN

Pipoca -- Contratação
de empresa
especializada em
fornecimento de pipoca
doce e salgada, que
deverá ser servida
em pacote branco
monolúcido tamanho
14.

2,05

20.500,00

UN

Algodão doce
-- Contratação de
empresa especializada
em fornecimento de
algodão doce colorido,
servido em vareta de
bambu, tamanho 40cm.

1,82

18.200,00

13.540,00
7

10,62
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53.100,00

8

9

UN

Coffee-break II
-- contendo Café e
Leite,Chá ou Suco
natural (300ml por
líquido), 02 tipos de
bolacha doce sendo
sequilho e goiabinha
(entre 20g e 25g cada).
Cada unidade de
coffee deverá conter:
05 unidades de cada
tipo de bolacha. A
empresa vencedora
deverá fornecer
toalhas, sobre toalhas,
copos, guardanapos
e pratos, servir em
recipientes adequados

6,96

34.800,00

UN

Coffe break -- contendo
café, leite, chá, suco
(sendo 350 mililitros
por pessoa de cada
item); 5 tipos de
salgados ( coxinha de
frango, quibe, pastel
de carne, sfirra e
folhado pesando entre
35 a 45 gramas), 1
tipo de bolo pesando
aproximadamente
45 gramas, sendo 8
unidades de salgado
e 2 pedaços de bolo
por pessoa. A empresa
vencedora deverá
fornecer os produtos
no local indicado e
toalhas, sobre toalhas,
jarras de vidro,
servir em recipientes
adequados.

7,30

7.300,00

10

1000

1000

10000

10000
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12

13

14

15

16

2000

3500

2000

15

15

15

UN

Coffe- Break I -Contendo Café, leite,
chá, suco natural com
aproximadamente
300ml por liquido,
05 tipos de salgado
com no mínimo 25g
cada (coxinha de
frango, pastel de
carne, empada de
palmito, quiche de
queijo e bacon e mini
sanduíche natural) e
03 tipos de doce com
no mínimo 25g cada
(carolinas recheadas,
mini-sonhos
recheados, mini
bolacha goiabinha).
01 bolo com cobertura
de no mínimo 40g.
Cada unidade de
Coffee deverá conter:
02 unidades de CADA
tipo de Salgado, 02
unidades de CADA tipo
de doce e 01 pedaço
de bolo. A empresa
vencedora deverá
fornecer toalhas, sobre
toalhas, jarras, copo
de isopor e acrílico,
guardanapos, pratos,
talheres, jarra de vidro.
Servir em recipientes
adequados

Ano XIX - Nº 1015

17

18

8,05

16.100,00

20

21

UN

Coffee-break II -Contendo café, leite,
chá ou suco natural,
com aproximadamente
300ml por líquido.
02 tipos de bolacha
doce com no mínimo
20g cada (sequilho
e goiabinha). Cada
unidade de coffee
deverá conter: 05
unidades de cada tipo
de bolacha. A empresa
vencedora deverá
fornecer, toalhas,
sobre toalhas, copos,
guardanapos e pratos,
servir em recipientes
adequados

6,70

UN

Coffee-break II -contendo 300 ml de
bebida por coffee,
sendo café, leite,
chá e suco, 8 tipos
de salgados peso
35 gramas (coxinha
de frango,pastel
de carne, risolis de
queijo, pastel assado,
esfirra, empada, quibe
e folhados) 03 tipos
de doces ( carolinas
recheadas, mini sonhos
e mini bolachas) e um
pedaço de bolo peso
100 gramas com com 7
unidades de salgados,
2 unidades de doce
e um pedaço de bolo
por coffe solicitado,
fornecer toalhas, jarras,
copos, guardanapos,
pratos e talheres.

6,99

Coxinha salgado
frito massa cozida
recheada com frango,
tomate e temperos,
tamanho pequeno 20
a 30gr --

29,80

CT

Pastel salgado frito,
recheado com carne
bovina de 1ª, moída 20
a 30gr --

39,90

598,50

CT

Quibe pequeno
salgado frito, a base
de carne moída de lª
e trigo de quibe 20 a
30gr --

44,80

672,00

CT

19
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15

15

15

15

15

CT

Mini Sonhos Peso:
0,03g. Massa: trigo,
margarina, açúcar,
ovos, reforçador,
leite, sal e fermento,
Recheio: goiabada
pronta ou doce de
leite., - -

49,90

748,50

CT

Croissant de Presunto
e queijo - Salgado
assado, recheado com
presunto e queijo (20 a
30 gr. cada) --

49,99

749,85

CT

Barquete de salpicão
- salgado frio de
barquete de massa
folhada recheada com
salpicão (milho verde,
pepino azedo, cenoura
e maionese) e batata
palha (15 a 20 gr.
cada). --

49,99

749,85

CT

Carolinas - massa
de carolina recheada
com doce de leite e
cobertura de chocolate
(média de 3 gr. cada).
--

49,99

749,85

CT

Mini Sanduíches salgado frio e mini
pão de hambúrguer,
contendo alface,
tomate e salpicão de
frango (miljo verde,
pepino azedo, cenoura
e maionese (15 a 20 gr.
cada) --

53,99

809,85

UN

Coffe- Break I
-- Contendo: Café,
leite, chá e suco
natural(300ml por
líquido), 05 tipos
de salgados, sendo
coxinha de frango,
pastel de carne,
empada de palmito,
quiche de queijo
e bacon, e mini
sanduiche natural (no
mínimo25gr cada),
e 03 tipos de doce,
sendo carolinas
recheadas, mini sonhos
recheados, mini
bolacha goiabinha( no
mínimo 25gr cada) 01
bolo com cobertura
(no mínimo 40gr cada)
Cada unidade de
coffee deverá conter:
02 unid de cada tipo
de salgado, 02 unid.
de cada tipo de doce
e 01 pedaço de bolo.
A empresa vencedora
deverá fornecer toalhas
limpas, sobre toalhas
limpas, jarras, copos
de isopor e a

7,93

63.440,00

UN

Pipoca -- Contratação
de empresa
especializada em
fornecimento de pipoca
doce e salgada, que
deverá ser servida
em pacote branco
monolúcido tamanho
14.

1,48

17760,00

UN

Algodão doce
-- Contratação de
empresa especializada
em fornecimento de
algodão doce colorido,
servido em vareta de
bambu, tamanho 40cm.

1,89

22680,00

23.450,00

22

8000

13980,00

23

12000

447,00
24

12000
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 115/2015
- PMG
PROCESSO N.º 278/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 155/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 18/09/2015 à 18/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de poltrona de amamentação
V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME
cnpj/mf sob o n° 18.770.897/0001-06
LOTE

1

UNID.

UN

DESCRIÇÃO
PRODUTO

DO

MARCA

Poltrona - de amamentação
em corino bege com
estrutura
em
madeira
de pinus e eucalipto de
reflorestamento
com
imunização contra mofo, CANAA
cupim e microorganismos.
A
sustentação
do
assento e encosto com
cintas elásticas de alta
resistência. O travamento
de estrutura com grampos
fixados com grampeadores
pneumáticos. Com sistema
de balanço em madeira
com molas fixadas com
parafusos. Acompanhada
de puff para descanso
de
pés.
Dimensões
aproximadas: 100cm de
altura x 74cm de largura
x 80 cm de profundidade,
altura do assento 42cm,
espaço livre do assento:
47cm de largura por 47cm
de profundidade, altura do
braço ref. Assento: 22cm,
espaço livre do encosto:
47cm de largura por 60
cm de altura. Acabamento
inferior em Tela de Ráfia.
Espumas de poliuretano.
Densidade D-23 para o
assento, densidade D-20
para os braços e densidade
D-20 para o encosto.

V. UNIT.

2

3

7

UN

Bauru assado - Bauru assado,
composto de um pão de forma,
1 (uma) fatia de queijo, 1
(uma) fatia de queijo, tomate e
orégano. Deverá ser montado
e embalado em plástico leitoso
branco. Os mesmos deverão
ser entregues em locais e
horários que a Secretaria
solicitar. Pesando no mínimo
150gr.

Própria

6,50

UN

Sanduíche natural - Contendo
pão integral, patê de frango,
alface e tomate. Deverá
ser montado e embalado
em plástico transparente,
os mesmos deverão ser
entregues em locais e horários
que a Secretaria solicitar.
Pesando no mínimo 150gr.

Própria

6,74

UN

Suco pronto de frutas - Suco
pronto em caixa 200 ml,
produto não fermentado não
alcoólico, homogeneizado e
pasteurizado, Ingredientes:
Água, açúcar e acidulante, nas
polpas (50%), sabores laranja,
pêssego e uva ; Embalagem
tetra pak com identificação
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto deverá
ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
saúde. Validade: mínima de
11 meses, a contar da data de
entrega.

Coca - Cola

4,30

407,50

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 117/2015
- PMG
PROCESSO N.º 303/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 165/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 25/09/2015 à 25/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de lanches e alimentação
DULCEMAR KIRIAN - ME
CNPJ/MF sob o nº 78.917.655/0001-16
LOTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

UN

Kit lanche, contendo os seguintes
itens: 1 (um) pão de hambúrguer de
no mínimo 50gr; 1 (um) unidade de
hambúrguer assado, composto de
hambúrguer de carne bovina, uma
fatia de presunto, uma fatia de queijo,
pesando aproximadamente 150 gr,
montado e embalado em plástico leitoso
branco; Salada de frutas, composta
de 4 (quatro) tipos de frutas (fruta da
época), pesando aproximadamente 120
gr, embalada em pote com tampa com
colherinha descartável; 1 (uma) unidade
de barral de cereal sabor castanha
do Pará e cobertura de chocolate Contendo no mínimo, xarope de glicose,
flocos de arroz, aveia gordura vegetal,
açúcar mascavo, uva passa,açúcar
invertido, maçã desidratada, cacau
em pó, embalagem em sache de
polipropileno metalizado 22 gr; 1 (uma)
unidade de suco pronto em caixa 200 ml,
produto não fermentado não alcoólico,
homogeneizado e pasteurizado,
Ingredientes: Água, açúcar e acidulante,
nas polpas (50%), sabores, laranja
abacaxi, morango, uva, maracujá,
pêssego, acerola e manga; Os mesmos
deverão ser entregues em locais e
horários que a Secretaria solicitar.

16,55

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 116/2015
- PMG
PROCESSO N.º 303/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL
N.º 165/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 25/09/2015 à 25/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Fornecimento de lanches e alimentação
PANIFICADORA BATEL
CNPJ/MF sob o nº 03.114.885/0001-48
LOTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

UN

Hambúrguer assado composto de: 01 (um) pão para
hambúrguer de no mínimo
50gr, 01 (um) hambúrguer
de carne bovina, uma (uma)
fatia de presunto de no
mínimo 20gr, 01 (uma) fatia de
queijo mussarela de mínimo
20gr. Deverá ser montado e
embalado em plástico leitoso
branco. Os mesmos deverão
ser entregues em locais e
horários que a Secretaria
solicitar. Pesando no mínimo
150gr.

Própria

7,00

4

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

5

6

8

9

10

11
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 110/2015
- PMG

UN

Salada de fruta - Salada de fruta
Composição básica: mamão, banana,
maçã e laranja, devendo ser adicionada
ainda frutas da época, como: morango,
manga, kiwi. Servida em embalagem
descartável de 300 gr, adicionada de
iogurte natural (25g), granola (15g), mel
de abelhas e canela em pó. Deverão ser
entregues em locais e horários que a
Secretaria solicitar.

UN

Pão de queijo - Pão de queijo, preparado
com farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico e ferro, queijo, sal, pesando
aproximadamente 100gr cada, sendo
produzido na data a ser entregue.
Embalagem para transporte: monobloco
plástico branco lavável, com finalidade
exclusiva para este fim, embalado
em plástico ou papel próprios. Não
serão aceitos pães pré-preparados
(congelados), e/ou apresentando
sujidades, sabor e aroma de gordura
(rancificado), mal cozido ou queimado.
Deverão ser entregues em locais e
horários que a Secretaria solicitar.

3,70

UN

CAFÉ DA MANHÃ, sendo o cardápio
composto por: Café (400 ml) com leite
integral (330 ml), Chá mate (480 ml),
Pão francês (2 unidades), Margarina(40
gr) e Doce de fruta (40 gr). A empresa
vencedora deverá fornecer café da
manhã no local a ser definido, com
toalhas, talheres em inox, copo término
descartável não inferior a 200 ml,
guardanapo de papel e, utensílios
adequados para servir refeições.

5,86

UN

Almoço, sendo o cardápio composto
por: Coxa e sobre coxa sem osso ao
molho (190 gr), Polenta de fubá de milho
amarelo (400 gr), Arroz parboilizado
(90 gr), Feijão preto(280 gr), Salada
de tomate (240 gr), Salada de repolho
(20 gr) com cenoura (24 gr). A empresa
vencedora deverá fornecer o almoço no
local a ser definido, em buffet aquecido,
com toalhas, talheres em inox, pratos de
louça, guardanapo de papel e, utensílios
adequados para servir refeições.

UN

UN

Almoço, sendo o cardápio composto por:
estrogonofe de carne bovina tipo patinho
(160 gr), Batata palha (60 gr), Arroz
parboilizado (90 gr), Salada de alface
(90 gr), Maionese de batatas (120 gr). A
empresa vencedora deverá fornecer o
almoço no local a ser definido, em buffet
aquecido, com toalhas, talheres em inox,
pratos de louça, guardanapo de papel
e, utensílios adequados para servir
refeições.
Jantar, sendo sanduíche: 01 (um) pão
de hambúrguer; 01 (um) hambúrguer
de carne bovina (mínimo 90g), 01 (um)
fatia de queijo mussarela; 01 (um)
fatia de presunto; 01 (um) sache de
maionese; 01 (um) sache de catchup;
Os sanduíches deverão ser montados e
embalados em plástico leitoso branco;
e os sanduíches embalados juntamente
com os demais produtos deverão
estar acondicionados em plástico
transparente.
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7,79

PROCESSO N.º 235/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 131/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/09/2015 à 10/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (freezer e geladeiras)
COMERCIAL PALMEIRAS LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 12.674.048/0001-64
LTE

UNID.

1

UN

4

UN

5

UN

6

UN

12,00

13,90

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

Câmara refrigerada, 220volts,
temperatura + 1° a + 7°C,
ar forçado com serpentina
aletada, controlador eletrônico
digital com indicador
digital de temperatura e
degelo automático natural,
revestimento externo em
aço inox 430 e interno
FRILUZ
em aço galvanizado, pés
MOD. MCF
4PC
reguláveis, aquecimento no
quadro de portas, 03 niveis
de prateleiras aramadas,
reguláveis + estrado aramado,
medindo aproximadamente
1220mm de frente, 680mm
de profundidade, 2055mm de
altura, volume bruto 894 litros,
peso bruto 232kg,- frigobar- -branco, com
capacidade entre 76 e 85L
Branco, com prateleiras
PHICO
removíveis de vidro temperado
MOD. PH
ou PS Cristal super resistente.
115
Compartimento extra-frio e
gaveta para frutas e verduras.
Pés niveladores. 220 volts
Frigobar branco, com
capacidade entre 76 e 85L
Branco, com prateleiras
PHICO
removíveis de vidro temperado
MOD. PU
ou PS Cristal super resistente.
115
Compartimento extra-frio e
gaveta para frutas e verduras.
Pés niveladores. 110 volts- Freezer horizontal- -com
capacidade entre 300 a
350lts, branco , 01 porta,
congelamento rápido, dreno
FRICOM
de degelo, com função de
MOD.
refrigerador, controle de
HCDE311
temperatura, sendo: 15
unidades 220volts e 05
unidades 110volts

V. UNIT.

3406,49

699,99

929,50

1579,84

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 111/2015
- PMG

7,59

PROCESSO N.º 235/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 131/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/09/2015 à 10/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (freezer e geladeiras)
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME
CNPJ/MF sob o n° 18.770.897/0001-06
LTE

2

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

V. UNIT.

UN

Câmara refrigerada, 110volts, temperatura +
1° a + 7°C, ar forçado com serpentina aletada,
controlador eletrônico digital com indicador digital
de temperatura e degelo automático natural,
revestimento externo em aço inox 430 e interno
em aço galvanizado, pés reguláveis, aquecimento
no quadro de portas, 03 niveis de prateleiras
aramadas, reguláveis + estrado aramado, medindo
aproximadamente 1220mm de frente, 680mm de
profundidade, 2055mm de altura, volume bruto
894 litros, peso bruto 232kg,- -

FRILUX

3.395,80

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

3

Geladeira branca- -duplex, 450 a 500 litros,
freezer com capacidade de 130 a 160 litros de
armazenagem, pés reguláveis. Com gaveta
para armazenamento de legumes e prateleiras
removíveis em vidro temperado ou PS Cristal
super resistente. Sistema frostfree, 220volts

UN
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CONTINENTAL
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UN

Contratação de empresa -para
execução dos serviços de
Som para pequenos eventos,
tais como: Bandinha dos
Noéis, semana Pedagógica,
Dia das merendeiras, entre
outros com aproximadamente
100 a 300 pessoas, sendo: 04 Caixas de Som do tipo fullrange, com no mínimo 1.000
watts RMS; - 02 Retornos,
com no mínimo 450 watts
RMS; - 01 Mesa para controle
do som, com no mínimo 12
canais e 02 vias auxiliar; 01 Notebook para trilhas,
hinos, etc.; - 03 pedestais
e cabos de boa qualidade;
- 02 microfones sem fio.cabeamentos e conexões
diversos; - Gelatinas de cores
variadas conforme relação
técnica.

Serviços

1.099,00

UN

Contratação de empresa para execução dos serviços
de gravação de trilhas para
o Coral dos Anjos e Paixão
de Cristo, sendo: - 100 horas
de captação de material em
estúdio; - Pré produção e
edição do material gravado;
05 cópias do CD gravado com
as trilhas.

Serviços

4.499,00

UN

Contratação de empresa
- para locação de Painel
de LED, sendo: - Painel de
led: P5 ou P6 (SMD) com
resolução mínima 128 x 128
pixels por placa, medindo
6,40 x 3,20 metros; - estrutura
em alumínio Q50 / Q30, para
suporte do painel.

Serviços

3.749,00

UN

Contratação de empresa para locação de estrutura de
alumínio Q50 e Q30 e lonas
para cobertura de palco,
sendo: - lona medindo 16
x 12 metros - 64 metros de
estrutura Q50; - 72 metros
de estrutura Q30; - 06
sleevesblocks; - 08 blocks
com ângulo; - 06 sapatas; 04 talhas com capacidade
de 1 tonelada e 8 metros de
corrente (cada)

Serviços

2.550,00

2.398,70

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 112/2015
- PMG
PROCESSO N.º 245/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 137/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/09/2015 à 10/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Serviços de sonorização e iluminação
F. W. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME

6

CNPJ/MF sob o n° 05.822.803/0001-45
LOTE

5

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

Contratação de empresa
para execução de serviços
de som e iluminação -para
eventos tais como: Virada
Cultural, Cantata do Coral,
Desfile Cívico, Jantar do
Professor, Proerd, Mobiliza
Rock, Vem Ler, entre outros
com aproximadamente 1.500
pessoas, sendo: - Sistema de
som com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 30.000
watts RMS; - Sistema de
side com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 10.000
watts RMS; - 08 monitores de
palco, com potência mínima
de 600 watts RMS (cada); - 02
mesas digitais para controle
do som, com no mínimo 32
canais e 16 vias auxiliar; 02 processadores de áudio
com 04 canais estéreo; - 02
equalizadores gráficos de
31 bandas; - 02 aparelhos
de cd profissional; - 10
pedestais com microfones
e cabos de boa qualidade; 02 microfones sem fio; - 03
microfones sem fio auricular.
- 60 metros de estrutura
metálica em alumínio (Q30)
e demais acessórios, para
iluminação; - 01 mesa de
controle de iluminação
com 60 canais DIMMER
e 2.048 canais DMX; - 01
Spliter com 16 entradas
e 04 saídas; - 24 canais
DIMMER, com capacidade
para 4.000 watts cada; - 24
canais DISJUNTORES, com
capacidade para 4.000 watts
cada; - 12 moving-head,
do tipo BEAM 200, com 16
canais; - 04 superestrobos de
3.000 watts; - 04 mini brutts
- cabeamentos e conexões
diversos; - Gelatinas de cores
variadas conforme relação
técnica -

MARCA

V. UNIT.

7

9

Serviços

1.885,00

11

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 113/2015
- PMG

UN

Contratação de empresa para
execução de serviços de som
e iluminação para Coral dos
Anjos - sendo:- Sistema de
som com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 90.000
watts RMS; - Sistema de
side com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 10.000
watts RMS; - 04 monitores de
palco, com potência mínima
de 600 watts RMS (cada); - 02
mesas digitais para controle
do som, com no mínimo 32
canais e 16 vias auxiliar; 04 processadores de áudio
com 04 canais estéreo; - 04
equalizadores gráficos de
31 bandas; - 02 aparelhos
de cd profissional; - 10
pedestais com microfones
e cabos de boa qualidade; 02 microfones sem fio; - 03
microfones sem fio auricular; 10 microfones para coral; - 70
metros de estrutura metálica
(Q30) e demais acessórios,
para iluminação; - 01 mesa de
controle de iluminação com
60 canais DIMMER e 2.048
canais DMX; - 60 canais
DIMMER, com capacidade
para 4.000 watts cada; - 08
moving-head 575, com 16
canais; - 24 canhões de luz
com lâmpada PAR 56 de 300
watts; - 50 set lights, de 1000
watts; - 08 elipsoidais com
regulagem de foco e ângulo;
- 02 superestrobos de 1.500
watts; - 01 canhão seguidor de
1.200 watts; - 02 Sky Walker.
- cabeamentos e conexões
diversos; - Gelatinas de cores
variadas conforme relação
técnica

SERVIÇOS

9.900,00

UN

Contratação de empresa para
iluminação -para o evento
Paixão de Cristo, incluso 4
dias de ensaio, sendo: - 100
metros de estrutura metálica
em alumínio (Q30) e demais
acessórios, para iluminação;
- 01 mesa de controle de
iluminação com 60 canais
DIMMER e 2.048 canais DMX;
- 01 Spliter com 16 entradas
e 04 saídas; - 60 canais
DIMMER, com capacidade
para 4.000 watts cada; - 60
canais DISJUNTORES, com
capacidade para 4.000 watts
cada; - 24 moving-head,
do tipo BEAM 200, com 16
canais; - 84 canhões de luz
com lâmpada PAR 64 de
1.000 watts; - 100 Refletores
tipo SET LIGHT, de 1000
watts; - 08 elipsoidais com
regulagem de foco e ângulo, ,
750 watts; - 12 superestrobos
de 3.000 watts; - 08 mini
brutts - 01 canhão seguidor
de 1.200 watts; - 01 Sky
Walker de 5.000 watts. cabeamentos e conexões
diversos; - Gelatinas de cores
variadas conforme relação
técnica.

SERVIÇOS

4.790,00

PROCESSO N.º 245/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 137/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/09/2015 à 10/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Serviços de sonorização e iluminação
MAURICIO CHAGAS CALASSA SONORIZAÇÕES - ME
CNPJ/MF sob o n° 07.126.974/0001-65
LOTE

1

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN

Contratação de empresa para
iluminação - e sonorização
para Apresentação de Ballet,
incluindo 02 dias de ensaios,
contendo: - Sistema de som
com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 30.000
watts RMS; - Sistema de
side com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 10.000
watts RMS; - 08 monitores de
palco, com potência mínima
de 600 watts RMS (cada); - 02
mesas digitais para controle
de som, com no mínimo 32
canais e 16 vias auxiliar; 02 processadores de áudio
com 04 canais estéreo; - 02
equalizadores gráficos de 31
bandas; - 02 aparelhos de
cd profissional;- 10 pedestais
com microfones e cabos de
boa qualidade; - 02 microfones
sem fio; - 03 microfones sem
fio auricular; - 120 metros
de estrutura metálica (Q30)
e demais acessórios, para
iluminação; - 01 mesa de
controle de iluminação com
60 canais DIMMER e 2.048
canais DMX; - 60 canais
DIMMER, com capacidade
para 4.000 watts cada; - 24
moving-head BEAM 200,
com 16 canais; - 72 canhões
de luz com lâmpada PAR 64
de 1000 watts; - 90 canhões
de led, RGBW 36x3 watts,
com cores variadas; - 50 set
lights, de 1000 watts; - 08
elipsoidais com regulagem de
foco e ângulo; - 04 Refletores
tipo PC 1000 watts; - 08
superestrobos de 3.000 watts;
- 01 canhão seguidor de
1.200 watts; - cabeamentos
e conexões diversos; Gelatinas de cores variadas
conforme relação técnica.

MARCA

V. UNIT.

2

SERVIÇOS

4.289,00

3

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15

4

8
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(sessenta) dias, até a data de 04/11/2015, com fulcro no artigo
57, inciso II e V do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
Guarapuava, 23 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

UN

Contratação de empresa para execução dos serviços
de Som para o evento Paixão
de Cristo, incluso 4 dias de
ensaio, sendo: - Sistema de
som com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 90.000
watts RMS; - Sistema de
side com 4 vias estéreo, com
potência mínima de 10.000
watts RMS; - 08 monitores de
palco, com potência mínima
de 600 watts RMS (cada); - 02
mesas digitais para controle
do som, com no mínimo 32
canais e 16 vias auxiliar; 04 processadores de áudio
com 04 canais estéreo; - 04
equalizadores gráficos de
31 bandas; - 02 aparelhos
de cd profissional; - 10
pedestais com microfones
e cabos de boa qualidade; 02 microfones sem fio; - 03
microfones sem fio auricular;
- 10 microfones para coral;
- 100 metros de estrutura
metálica em alumínio (Q30)
e demais acessórios, para
housemix; - cabeamentos
e conexões diversos; Gelatinas de cores variadas
conforme relação técnica.

SERVIÇOS

4.799,99

UN

Contratação de empresa para execução dos serviços
de filmagem e transmissão
simultânea,
sendo:
Gravação do evento com no
mínimo 04 cinegrafistas; Transmissão simultânea com
01 cinegrafista; - Produção
e edição da gravação; - 05
cópias do DVD gravado com
a filmagem.

SERVIÇOS

4.400,00

AVISO
PREGÃO N º 189/2015– PRESENCIAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 114/2015
- PMG
PROCESSO N.º 245/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO
N.º 137/2015 - PMG
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/09/2015 à 10/09/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Serviços de sonorização e iluminação
POCHY EVENTOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 17.309.336/0001-33
LOTE

10

UNID.

UN

DESCRIÇÃO
PRODUTO

Boletim Oficial do Município - 88

DO

Contratação de empresa
- para locação de gerador
de energia sendo: - 01
gerador de energia de 180
KVA, estabilizado;

Marca

Serviços

V. UNIT.

1.700,00

Tomada de Preço nº 13/2014
Contrato nº 022/2015
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o 1º Termo Aditivo
ao Contrato Nº 022/2015, celebrado entre o Município de
Guarapuava e a Empresa SOKO PRODUTOS COMERCIAL
LTDA, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA RUA VEREADOR JACIR DE FRANÇA. Secretaria
Municipal de Viação e Obras.
Onde se lê:
CLAUSULA SEGUNDA – Prorroga-se o prazo de vigência
constante na Cláusula décima Quinta do Contrato, por mais 30
(trinta) dias, até a data de 04/11/2015, com fulcro no artigo 57,
inciso II e V do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
Leia-se:
CLAUSULA SEGUNDA – Prorroga-se o prazo de vigência
constante na Cláusula décima Quinta do Contrato, por mais 60

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 189/2015–PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO
DE DECORAÇÃO NATALINA. RECURSOS: LIVRES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45 até às 13h59
do dia 11/11/ 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00
do dia 11/11/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h00 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 23 de Outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 168/2015
PROCESSO N.º 309/2015
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº
2166/2015, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em
epígrafe conforme lote adjudicado para a empresa OXIGENIO
RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS
LTDA ME, no valor total de R$ 920.291,00 (novecentos e vinte
mil, duzentos e noventa e um reais).
Guarapuava, 23 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 174/2015
PROCESSO N.º 325/2015
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº
2153/2015, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório
em epígrafe conforme lote adjudicado para a empresa
IMPREFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUO LTDA, no valor
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Guarapuava, 23 de outubro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO
De acordo com o Despacho n.º 003/2015, que acatou o
relatório final da Comissão de Processos Administrativos,
designada pela Portaria n.º 009/2015 e de acordo com
as penalidades contidas na cláusula 8ª do Contrato n.º
254/2014, PE n.º 161/2014, em acordo com o art. 58 IV, 66 e 97
II da Lei n.º 8666/1993, DECLARO que a empresa CORRÊA
E KOCH LTDA – ME, inscrita no CNPJ 19.436.61/0001-71,
está suspensa temporariamente de participar de licitações
e contratar com esta Administração pelo prazo de 2(dois)
anos, a contar de sua publicação.
Guarapuava, 21 de outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Administração
DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO
De acordo com o Despacho n.º 002/2015, que acatou o
relatório final da Comissão de Processos Administrativos,
designada pela Portaria n.º 031/2015 e de acordo com
as penalidades contidas na cláusula 5ª do Contrato n.º
066/2014, PE n.º 082/2014, em acordo com o art. 86 da Lei
n.º 8666/1993, DECLARO que a empresa RICARDO LURES
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ
15.320.451/0001-83, está suspensa temporariamente de
participar de licitações e contratar com esta Administração
pelo prazo de 2(dois) anos, a contar de sua publicação.
Guarapuava, 21 de outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria de Educação e Cultura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eleição de Diretores dos Centros Municipais de Educação
Infantil
GESTÃO 2016/2017
De conformidade com os ditames proclamados pela Lei nº
2194/2013 - Eleições para Diretores dos Centros Municipais
de Educação Infantil, informamos à comunidade escolar
(educadores, professores, funcionários, pais, mães ou
responsáveis por alunos) que se encontram abertas as
inscrições para candidatos interessados e aptos a participar
do processo eletivo para Direção de Centro Municipal de

Boletim Oficial do Município - 89

Educação Infantil.
1. As eleições serão realizadas nas dependências dos
respectivos Centros Municipais de Educação Infantil, no dia
19/11/2015, das 8 horas às 19 horas.
2. As inscrições serão realizadas individualmente,
protocoladas através de requerimento, na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura – Departamento Administrativo, no
período de 27/10/2015 a 04/11/2015.
3. As inscrições deverão ser acompanhadas de requerimento,
dos documentos de identidade do candidato e sua situação de
regularidade junto ao Centro Municipal de Educação Infantil,
declaração de disponibilidade para assumir 40 (quarenta)
horas, em casos de candidatos(as) que possuam vínculo com
outra Instituição, do Plano Básico de Trabalho, bem como
atender as condições exigidas no Art. 8º da Lei nº. 2194/2013.
4. A Comissão Organizadora das Eleições do Centro
Municipal de Educação Infantil será composta pelo Presidente
da Associação de Pais Professores e Amigos do Centro
Municipal de Educação Infantil - APPAC, um representante
do Conselho Escolar, um representante dos Educadores e um
representante dos Funcionários, indicados por seus pares.
4.1. A Presidência da Comissão será escolhida por indicação
dos seus membros.
5. A Comissão Organizadora das Eleições terá o prazo até o
dia 06/11/2015 para análise e parecer das inscrições.
6. Poderão ser candidatos em iguais condições:
1.1.
Educadores Infantis e Professores do Quadro Próprio
habilitados em Administração ou Gestão Escolar, em curso
de graduação ou curso de pós - graduação (Art. 64 da Lei
9394/96), em efetivo exercício na Rede Pública Municipal de
Ensino e, pertencentes ao Quadro Próprio dos Educadores
Infantis ou ao Quadro Próprio do Magistério do Município;
1.2.
Educadores Infantis e Professores, licenciados em
Pedagogia, pertencentes ao Quadro Próprio dos Educadores
Infantis ou ao Quadro Próprio do Magistério do Município, em
efetivo exercício na Rede Pública Municipal de Ensino;
1.3.
os candidatos deverão possuir licenciatura plena em
curso superior na área da Educação.
6.

Poderão votar:
I - Educadores Infantis pertencentes ao Quadro Próprio dos
Educadores Infantis e/ou Professores do Quadro Próprio do
Magistério, lotados ou em efetivo exercício no Centro Municipal
de Educação Infantil;
II - Funcionários efetivos, em exercício no respectivo Centro
Municipal de Educação Infantil;
III - o pai ou a mãe dos alunos regularmente matriculados
no respectivo Centro Municipal de Educação Infantil, ou seu
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responsável legal, devidamente comprovado na ficha de
matrícula;
IV – os Educadores Infantis, Professores ou
Funcionários em gozo de licença para tratamento de saúde,
maternidade ou paternidade.
Demais orientações que se farão necessárias estarão contidas
na INSTRUÇÃO nº 01/2015, expedida pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura para esse fim.
A Lei nº 2194/2013, referente às Eleições para Diretores dos
Centros Municipais de Educação Infantil, está disponível aos
interessados nos Centros Municipais de Educação Infantil e
também no Portal da Prefeitura Municipal de Guarapuava, pelo
endereço:
WWW.guarapuava.pr.br/wp.content/Boletim-Oficial-902.pdf
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saudáveis, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente
sustentáveis, assegurando a soberania alimentar.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIçõES
Art. 6º - São atribuições do COMSEA/Guarapuava
I. realizar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade de
dois anos, bem como definir os critérios para sua composição, organização e funcionamento, a
serem aprovados por meio de regimento interno próprio e organizar a cada dois anos na
conferencia municipal a eleição da composição das representações da sociedade civil no
COMSEA;
II. propor ao Poder Executivo do Município as diretrizes e prioridades da Política e do respectivo
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, considerando as deliberações da
Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com a indicação das necessidades
de recursos financeiros para sua consecução;
III. acompanhar, monitorar e avaliar em regime de colaboração com os demais integrantes do
Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional;
IV. instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de
segurança alimentar e nutricional no município, na região e no estado com a finalidade de

Publique-se.

promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN;

Guarapuava, 26 de outubro de 2015.
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PR

DORACI
SENGER
CONSELHO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA
ALIMENTARLUY
E NUTRICIONAL – COMSEA Secretária Municipal de Educação e Cultura
Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

Conselhos
REGIMENTO INTERNO COMSEA GUARAPUAVA-PR

V. implementar e criar Comissões Municipais e articular a integração do Sistema Municipal de
SAN com os Sistemas Estadual e Nacional, mantendo com eles estreitas relações de cooperação
na consecução da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI. coordenar e promover campanhas de educação para a Segurança Alimentar e Nutricional e
conscientização da opinião pública sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada,
favorecendo a organização dos produtores e consumidores de alimentos na defesa de seus
direitos;
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VII. articular a implementação do SISAN, em conjunto com a Câmara Intersecretarial de Gestão
da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, em regime de colaboração com os organismos
Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

regionais e conselhos municipais;

CAPÍTULO I
VIII. definir, em regime de colaboração com a Câmara Intersecretarial de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN;

DISPOSIçõES INICIAIS
Art. 1° - O presente Regimento Interno dispõe sobre as atribuições, a organização e o
funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Guarapuava-PR,
criado pela Lei 2334/2014 e homologadas na II Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional em 22de maio de 2015.

IX. acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos relacionados à Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como a definição de critérios de repasse
destes recursos;
X. eleger entre os seus conselheiros, pelo voto da maioria absoluta, a Presidência, Vicepresidência podendo ser eleitos para estas funções as representações da sociedade civil, e
constituir entre os conselheiros titulares e suplentes as Comissões permanentes e outras

Art. 2° - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA/Guarapuava é

Comissões temáticas que por ventura existirem;

um órgão colegiado de caráter permanente, com autonomia funcional, de assessoramento

XI. Elaborar as diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, emanadas

imediato ao Gestor Municipal e a Câmara Intersetorial, criada pelo DECRETO Nº 4621/2015, e é

da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem implementadas pelas

composto por 1/3 representantes governamentais e 2/3 sociedade civil, propositor, formulador e
fiscalizador da política pública de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Guarapuava
- Pr.
Art. 3º - O Conselho será vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social terá como sede a

diversas Secretarias do Município, que desenvolvem programas, projetos e ações de combate à
fome, a miséria e à pobreza;
XII. propor projetos e ações para a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que
serão incluídos no Plano Plurianual de Governo;
XIII. propor formas de articular e mobilizar a sociedade civil organizada, no âmbito da Política

SecretAria Executiva dos Conselhos .

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecendo indicações de prioridade;

Parágrafo único - A Secretaria de Assistência Social, juntamente com as Secretarias Municipais

XIV. realizar estudos, pesquisas e publicações sistemáticas sobre os temas relativos aos Direitos

que compõem a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, assegurarão o amplo

Humanos à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e Nutricional;

apoio técnico, administrativo, financeiro e de pessoal, necessário ao adequado desenvolvimento
dos trabalhos.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

XV. propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais que
executem ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional;
XVI. oferecer subsídios para elaboração de leis atinentes ao tema;
XVII. promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organizações nacionais,
internacionais e estrangeiras, visando atender a seus objetivos;

Art. 4° - O COMSEA/Guarapuava tem como finalidade a promoção e a proteção dos Direitos

XVIII. estimular o funcionamento e a criação de novas comissões municipais de segurança

Humanos à Alimentação Adequada no município na área urbana e rural, através da definição da

alimentar e combate à pobreza e a elaboração de planos municipais de combate à fome, miséria

Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da formulação das diretrizes, para a

e exclusão social e dos comitês gestores, com os quais manterá estreitas relações de

implantação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN Guarapuava.
Art. 5° - Considera-se segurança alimentar e nutricional a garantia fundamental do direito humano
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares

cooperação, especialmente em relação às ações definidas como prioritárias no âmbito da Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
XIX. incentivar, o aperfeiçoamento, a estruturação e o fortalecimento institucional do Conselho
Municipal, indicando as diretrizes e critérios para sua organização;
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XX. promover a integração dos temas da Conferência Nacional e Estadual com as Conferências
de âmbito regional e municipal;
XXI. articular as ações e debates do COMSEA/Guarapuava com os demais Conselhos de
Políticas Pública afins;
XXII. propor as diretrizes para a elaboração do orçamento Municipal de SAN inclusive sua
distribuição nos territórios do municipio considerando área urbana e rural;
XXIII. acompanhar e avaliar a execução orçamentária de SAN através dos órgãos e Secretarias
afins;
XXIV. acompanhar e avaliar o cumprimento das resoluções das Conferências Nacional, Estadual,
Regionais e Municipal;

Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.
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V. Propor às autoridades estaduais e/ou municipais, mecanismos que garantam a Soberania do
Município no controle dos recursos naturais que sustentam a produção de alimentos,
principalmente a terra, a água para consumo, a produção, as sementes e a biodiversidade,
mediante a ação articulada entre governo e sociedade civil, para a preservação dos modos de
organização dos povos indígenas, da população negra, das comunidades quilombolas, das
comunidades de terreiro, dos extrativistas, dos ribeirinhos, dos pescadores artesanais, dos
caboclos e dos demais povos e comunidades tradicionais definidos pelo Decreto Federal nº 6.040
de 17 de Fevereiro de 2007.
Art. 8º - Caberá ao Conselho, no prazo de 60 (noventa) dias a anteceder o término dos seus
respectivos mandatos, solicitar as indicações dos representantes do Poder Público Municipal,
bem como convocar Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, durante a qual

XXV. estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos

serão homologados novos conselheiros eleitos e seus suplentes.

científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações destinatárias das ações de

§ 1º - A indicação do conselheiro representando o Poder Público Municipal e encaminhado até 15

SAN;

(quinze) dias antes da realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

XXVI. propor e incentivar a capacitação de recursos humanos para SAN;

§ 2º - Para a organização e a realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e

XXVII. dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;

Nutricional, o Conselho constituirá comissão, composta por membros de organizações

XXVIII. propor a elaboração e a publicação de boletins periódicos, revistas, realização de

governamentais e não governamentais e integradas com outros técnicos que possuem

trabalhos e divulgação de pesquisas sobre SAN;

conhecimento na área de Segurança Alimentar e Nutricional.

XIX. propor seminários, palestras, cursos, organização de campanhas, objetivando a divulgação

§ 3° - A normatização do processo eleitoral de escolha dos membros não governamentais será

do conhecimento em SAN, o respeito e a conscientização dos Direitos Humanos à Alimentação

estabelecida pela comissão eleitoral, designada pelo COMSEA/Guarapuava, podendo ser feita a

Adequada e dos instrumentos legais e serviços existentes para sua proteção e efetivação;

mobilização dos segmentos para a escolha os seus representantes em pre-conferência .

XXX. propor a definição da política e a formulação das diretrizes e de programas no âmbito do
CAPÍTULO IV

Município destinados à divulgação, à sistematização e ao desenvolvimento da proteção aos

DA COMPOSIçÃO

Direitos Humanos à Alimentação Adequada;
XXXI. praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade;

Art. 9° - O COMSEA/Guarapuava é composto por conselheiros titulares e respectivos suplentes,

XXXII. propor a elaboração e a apresentação, a cada ano, de proposta orçamentária para o

representantes do Poder Público e por conselheiros da Sociedade Civil.

COMSEA/, submetendo à apreciação e aprovação da Câmara Intersetorial de Segurança

§ 1º. Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos de acordo com o estabelecido em

Alimentar e Nutricional;
MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA
– PR
XXXIII. estabelecer convênio de cooperação
com
órgãos federais,
estaduais e municipais na
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA -

consecução de meios destinados à defesa dos Direitos Humanos à Alimentação Adequada e
garantias fundamentais;

Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

XXIV. estabelecer intercâmbio com outras organizações congêneres estaduais, nacionais e
internacionais, e a contribuição com iniciativas pertinentes à área dos Direitos Humanos à
Alimentação Adequada, dando publicidade aos trabalhos e decisões;
XXXV. recepcionar as denúncias de violações aos Direitos Humanos à Alimentação Adequada,
individuais ou coletivos, convertendo em processo, indicando uma comissão temporária para
relatar e emitir os pareceres e recomendações;
XXXVI. recomendar e colaborar para com o aperfeiçoamento dos serviços públicos, notadamente
no que concerne à adequação profissional e cívica de seus integrantes, com vistas à conciliação
entre o exercício das funções administrativas e o respeito aos Direitos Humanos à Alimentação
Adequada;
XXXVII. manter atualizada a documentação e a legislação pertinente à área dos Direitos
Humanos à Alimentação Adequada;
XXXVIII. estimular a participação dos cidadãos no exercício da cidadania, informando-os sobre
seus direitos, estabelecendo campanhas sobre a Segurança Alimentar e Nutricional, bem como
promover audiências públicas, sempre que necessário;
XXXL. aprovar seu Regimento Interno, bem como as alterações que se fizerem necessárias e sua
publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 7° - Poderá o COMSEA/Guarapuava, por decisão do Plenário, em estrito cumprimento de
suas finalidades institucionais:
I. requerer às autoridades competentes a designação de servidores públicos para o exercício de
atividades específicas;
II. requerer aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, certidões, atestados,
informações, cópias de documentos e de expedientes ou processos administrativos;
III. propor às autoridades municipais, estaduais, federais ou organismos internacionais dos quais
o Brasil é signatário, as providências para a apuração de responsabilidades pela violação e
desrespeito aos Direitos Humanos à Alimentação Adequada, direitos estes fundamentais da
pessoa humana;
IV. designar comissão ou conselheiro para acompanhamento, se entender necessário na
realização de diligências que reputar necessárias, tomando depoimento de pessoas para
apuração de fatos considerados violadores aos Direitos Humanos à Alimentação Adequada,
direitos estes fundamentais da pessoa humana;

Resolução Eleitoral do COMSEA/Guarapuava, homologados pela Conferência Municipal de
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PR

Segurança Alimentar
e Nutricional.
CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA § 2º. O COMSEA/Guarapuava contará em sua organização com as Câmaras Temáticas,
Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

Comissões Permanentes, Diretoria Executiva e Secretaria Executiva.

§ 3º. Caberá a Secretaria Executiva assessorar e tornar efetivas as deliberações e todo o
funcionamento do COMSEA/Guarapuava.
§ 5º. Os membros do COMSEA/Guarapuava serão nomeados pelo Prefeito, para um mandato de
2 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
§ 6º. O COMSEA/Guarapuava será presidido por um dos membros representantes da Sociedade
Civil, eleito pelo próprio Conselho.
Art. 10 - O COMSEA/Guarapuava terá assento permanente, e como representantes do poder
público e sociedade civil, os órgãos previstos na lei 2334/2014:
§ 1º. A composição do COMSEA/Guarapuava, com direito a voz e voto, deverá respeitar a
proporção de 1/3 dos assentos para os representantes governamentais (05 titulares e 05
suplentes) e 2/3( 10 representações titulares(entidades, associações, sindicatos, etc...) e 10
representações suplentes para representantes da sociedade civil.
§2º. Os conselheiros do poder público caberá ao governo municipal definir seus representantes
incluindo as Secretarias afins ao tema da segurança alimentar.
§3º. A definição da representação da sociedade civil deverá ser estabelecida pela Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ou por meio de audiência pública, entre outros,
podendo participar os seguintes setores, que de alguma forma interagem no funcionamento do
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional:
I - Movimento sindical, de empregados e patronal, urbano e rural;
II - Associação de classes profissionais e empresariais;
III - Instituições religiosas de diferentes expressões de fé, existentes no Município de
Guarapuava;
IV - Movimentos populares organizados, associações comunitárias e organizações não
governamentais, urbanas e rurais;
V - Representantes de conselhos comunitários existentes no Município de Guarapuava;
VI - Representantes de Instituições de Crédito e Interação Solidária que desenvolvam atividades
na área de alimentação;
VII - Representantes de entidades sociais organizadas, com atuação no âmbito da Segurança
Alimentar e Nutricional, desde que legalmente constituídas;
VIII – Instituições de Ensino e suas entidades de apoio.
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Art.

11

-

Poderão

participar

como

convidados

permanentes

Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.
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do

Art. 17 - As Deliberações do Plenário serão construídas, preferencialmente, em consenso, com

COMSEA/Guarapuava, sem direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem

vistas ao contínuo aperfeiçoamento da formulação da Política Municipal de Segurança Alimentar

como pessoas que representem a Sociedade Civil.

e Nutricional.

Parágrafo único. As reuniões do COMSEA/Guarapuava serão abertas à população, que terão

§ 1º - Quando não for possível a obtenção de deliberações consensuais, as propostas serão

direito a voz.

encaminhadas à votação.

Art. 12 - A participação no COMSEA/Guarapuava é considerada serviço público relevante não

§ 2º - Para aprovação de deliberações não consensuais, será exigido maioria simples de votos

remunerado.

dos presentes nas reuniões.
CAPÍTULO V

Art. 18 - Os conselheiros que não se julgarem suficientemente esclarecidos sobre determinado

DA ORGANIZAçÃO

assunto poderão pedir vistas da matéria até a reunião subsequente, podendo, a juízo do Plenário,

Art. 13 - O CONSEA/Guarapuava terá a seguinte organização:

ser reduzido ao prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do ato de encerramento da

I- Plenário;

reunião.

II- Diretoria Executiva;

§ 1° - Até a reunião subsequente é facultado a qualquer interessado, em requerimento ao

III- Presidente;

Presidente do Conselho, solicitar a reconsideração da deliberação exarada na reunião anterior,

IV- Vice-Presidente;

justificando possível ilegalidade, incorreção ou imprecisão técnica.

V- Secretário Geral;

Art. 19 - Os temas apresentados por quaisquer dos conselheiros, de cidadão ou de instituição da

VI- Câmaras Temáticas;

sociedade, para a inclusão na pauta de trabalhos das reuniões, deverão ser encaminhados para a

VII- Comissões Regionais;

apreciação da Diretoria Executiva.

VIII- Secretaria Executiva; e

Parágrafo único - Qualquer pessoa física, órgão, entidade ou instituição pública ou privada poderá

IX- Comissões Temporárias;

apresentar, por escrito, ao Conselho requerimentos, representações ou apresentação de
SEçÃO I

denúncias.

DO PLENÁRIO

SEçÃO II

Art. 14 - O Plenário é a instância máxima de deliberação do Conselho, composto por conselheiros

DO PRESIDENTE

designados, com a responsabilidade direcionada ao desenvolvimento das atribuições descritas no

Art. 20 – Compete ao Presidente do COMSEA/Guarapuava:

art. 6° e art. 7º deste Regimento Interno.

I. convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;

§ 1° - É facultada a participação em Plenário dos membros suplentes, quando nesta condição,

II. supervisionar e acompanhar todas as atividades do Conselho;

sendo-lhes permitido o direito à voz.

III. representar externamente o Conselho, inclusive em Juízo;

Art. 15 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente a cada mês, com cronograma estabelecido na

IV. cumprir e fazer cumprir este Regimento;

primeira reunião de cada ano, e extraordinariamente,
sempre
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
– PR que se fizer necessário, por
CONSELHO
MUNICIPAL
SEGURANÇA
NUTRICIONAL
– COMSEA
convocação de seu
Presidente
ou deDEpelo
menosALIMENTAR
1/3 (um Eterço)
de seus
membros
titulares,

quem de direito;

devendo ser observado, em ambos
os casos,
o prazo
de 7 de
(sete)
Lei Municipal
nº 2334/2014,
de mínimo
24 de setembro
2014. dias para a convocação

VI. delegar representação;

da reunião, mencionando-se a respectiva pauta, observados os incisos seguintes:

VII. decidir e esclarecer as questões de ordem;

I. Em primeira convocação a presença mínima de 1/3 (um terço) de seus membros titulares ou
respectivos suplentes e, em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após, com qualquer
número de presentes;
II. Encaminhamento de ata da reunião anterior com 10 (dez) dias à data que antecede a reunião
ordinária aos conselheiros para eventuais alterações.
III.

As

alterações

de

ata

deverão

ser

encaminhadas

à

Secretaria-executiva

do

COMSEA/Guarapuava com até 5 (cinco) dias, que antecede a reunião;
IV. As alterações de conteúdo da ata efetuadas em meio eletrônico deverão ser destacadas em
cor diferente ou grifo colorido, e com a identificação do proponente.
V. As reuniões convocadas serão comunicadas mediante e-mail e telefone (preferencialmente),
aos membros titulares e suplentes.
§ 1° - O Conselho aprovará um calendário de suas reuniões, que deverá ser publicado no site
Oficial do Município.
§ 2° - Durante a sessão plenária cada membro do Conselho terá direito a um único voto por
matéria.
§ 3° - Nas investigações as Comissões assegurarão o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou
quando a lei o exigir.
Art. 16 - Compete ao Plenário do COMSEA/Guarapuava;
I. propor, discutir, aprovar e votar as matérias pertinentes ao COMSEA/Guarapuava;

DE GUARAPUAVA
– PRdo Plenário, encaminhando-os a
V. expedir Deliberações e demais atosMUNICÍPIO
decorrentes
das decisões
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA -

VIII. instalar as Câmaras Temáticas Permanentes e as Comissões Temporárias e Comissões
Municipais, empossando o coordenador e demais membros, conforme deliberado em Plenário;
IX. solicitar apresentação de resultados das Câmaras e Comissões nos prazos estabelecidos;
X. exercer o voto de desempate;
XI. comunicar a quem de direito sobre possíveis vacâncias no Conselho.
XII. encaminhar aos setores competentes as informações e elementos necessários à instrução de
eventuais medidas judiciais situadas no âmbito de interesse e atribuições do Conselho;
XIII. dirigir-se aos titulares dos órgãos e das entidades públicas dos poderes constituídos, afim de
obter informações necessárias ao cumprimento das finalidades institucionais do Conselho;
XIV. promover a elaboração de rotina de trabalho, que vise ao aperfeiçoamento, ao
desenvolvimento e à efetivação das atribuições do Conselho;
XV. coordenar, orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pela Secretaria-executiva;
XVI. encaminhar a elaboração do relatório anual das atividades do Conselho ;
XVII. formalizar, após aprovação do Conselho, os afastamentos e as licenças aos seus membros;
XVIII. requerer funcionários à Administração Pública do Poder Executivo do Município, para
atividades do Conselho;
XIX. exercer outras atribuições definidas em lei ou que lhe forem autorizadas pelo Conselho.
Art. 21 - O Presidente do Conselho, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo VicePresidente, a quem caberá o exercício de suas atribuições.
SEçÃO III

II. reunir-se ordinária ou extraordinariamente, quando de sua convocação de acordo com o art. 16
deste Regimento Interno;
III. aprovar o seu Regimento Interno e o Regimento Eleitoral do COMSEA/Guarapuava;
IV. eleger o Presidente e Vice-presidente do COMSEA/Guarapuava, em reunião Plenária, com o
“quorum” mínimo de um terço de seus membros e com o voto de 2/3 dos presentes, para um
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
V. criar, reformular, extinguir Câmaras Temáticas Permanentes e Comissões Temporárias,
designando seus membros.
VI. estruturar e aprovar o Planejamento Estratégico do COMSEA/Guarapuava, acompanhando
sua execução;
VII. aprovar a substituição das entidades faltantes, bem como solicitar a substituição dos
conselheiros governamentais faltantes, conforme Art. 36 e 37.

Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

DO VICE-PRESIDENTE
Art. 22 – Compete ao Vice-Presidente:
I. substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos, bem como exercer as atribuições
que por ele forem delegadas;
II. assessorar o Presidente, sempre que solicitado por este ou pelo Plenário, em contatos
pertinentes com os órgãos oficiais de Governo e organizações da sociedade civil;
III. supervisionar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria-executiva do
Conselho, dentro de critérios acordados com o Presidente.
IV. cumprir e fazer cumprir este Regimento;
V. a função de Vice- Presidente do Conselho será exercida por um conselheiro efetivo nãogovernamental, eleito pelos demais conselheiros, através de voto aberto, para o mandato de
2(dois) anos, permitida 1 (uma) recondução;
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VI. nas ausências e nos impedimentos do Vice-Presidente, assumirá a função o conselheiro titular

Art. 31 – Os estudos desenvolvidos pelas comissões temporárias serão apresentados em forma

indicado pelo Plenário.

de parecer, relatório ou minuta de resolução e posteriormente submetidos à deliberação do
SEçÃO IV
DO SECRETÁRIO GERAL

plenário.
Art. 32 – A Diretoria Executiva do COMSEA/Guarapuava é definida em reunião ordinária, sendo

Art. 23. - Compete à Secretaria Geral assessorar o COMSEA/Guarapuava

composta pelos seguintes membros:

Art. 24 - Ao Secretário-Geral incumbe:

I. Presidente e Vice-presidente do COMSEA/Guarapuava;

I. submeter à análise da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e

II. Secretário Geral

Nutricional – CAISAN/Guarapuava as propostas do COMSEA/Guarapuava de diretrizes e
prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se os

III. O coordenador de cada Câmara Temática, ou em caso de

requisitos orçamentários para sua consecução;

impedimento, um representante indicado;

II. manter o COMSEA/Guarapuava informado sobre a apreciação, pela CAISAN/Guarapuava, das

IV. Secretaria-executiva;

propostas encaminhadas por aquele Conselho;

V. Coordenadores de comissões temporárias e outros conselheiros a serem definidos pelo

III. acompanhar a análise e o encaminhamento das propostas e recomendações aprovadas pelo

plenário.

COMSEA/Guarapuava nas instâncias responsáveis, apresentando relatório ao Conselho;

Art. 33 – Compete à Diretoria Executiva:

IV. promover a integração entre a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e

I. promover a articulação do COMSEA/Guarapuava com os Governos e demais órgãos, entidades

Nutricional e as demais políticas sociais do Governo Municipal;

e conselhos estratégicos para a construção da política de SAN;

V. secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas bem como exercer o controle de frequência

II. zelar pelo fortalecimento do COMSEA/Guarapuava, contribuindo para o melhor funcionamento

dos conselheiros.

de seus mecanismos de gestão, através da efetivação das matérias apreciadas pelo plenário.
SEçÃO V

III. Ser instância de deliberação do COMSEA/Guarapuava, quando não houver tempo hábil de

DA SECRETARIA EXECUTIVA

convocação da plenária, sendo as decisões decorrentes homologadas na reunião imediatamente

Art. 25 - A Secretaria-executiva do COMSEA/Guarapuava será integrada a secretaria executiva

posterior do COMSEA/Guarapuava;

dos demais conselhos vinculados pelo órgão gestor da política de Assistência Social.

IV.

Art. 26 - Compete à Secretaria-executiva:

COMSEA/Guarapuava;

I. organizar as reuniões conforme determinado;

V. auxiliar a Presidência e a Vice-presidência na formulação de pauta para as reuniões do

II. promover o preparo e a expedição da correspondência do Conselho;

COMSEA/Guarapuava distribuindo e monitorando as matérias pendentes junto as Câmaras

III. executar as atividades técnico/administrativas de apoio;

Temáticas, Comissões Temporárias e Comissões Municipais;

acompanhar

junto

à

Secretaria-executiva

a

efetivação

das

deliberações

do

IV. zelar pela manutenção e ordem dos serviços, fichários e arquivos do COMSEA/Guarapuava;
V. dar publicidade aos atos e outras deliberações do Plenário – mantendo os sumários das

CAPÍTULO II
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Lei Municipal
nº 2334/2014,
24 de setembro
2014.
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dodePresidente,
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DOSnºCONSELHEIROS
Lei Municipal
2334/2014, de 24 de setembro de 2014.
Art. 34 - Compete aos Conselheiros:

aos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da documentação a ser analisada pelas
comissões e pelo Plenário, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, com exceção de reuniões
extraordinárias;
VII. promover o registro, expedição, controle e guarda de processos e documentos do
COMSEA/Guarapuava;
VIII. executar as demandas apontadas pelas câmaras, do COMSEA/Guarapuava;
IX. apresentar, semestralmente, relatório das atividades do conselho;
X. receber, previamente, relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para o fim de
processamento e inclusão na pauta;
XI. exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo presidente, vice-presidente ou
pelo plenário.
XII. instruir os processos e expedientes a serem submetidos ao Conselho; tomar as providências
necessárias ao adequado funcionamento do COMSEA/Guarapuava.
SEçÃO VI
DAS COMISSõES/DAS CâMARAS TEMÁTICAS
Art. 27 – As Câmaras Temáticas são segmentos especializados no trato de temas que abranjam
as competências do COMSEA/Guarapuava, compostas por no mínimo 3(três) Conselheiros,
escolhidos pelo Plenário de acordo com o plano de estratégias do COMSEA/Guarapuava.
Parágrafo único - As Câmaras Temáticas poderão convidar representantes de entidades da
sociedade civil, de órgãos e entidades públicas e técnicos para o fim de assessorá-las.
Art. 28 - O COMSEA/Guarapuava contará com Câmaras Temáticas de acordo com as diretrizes
emanadas pela Conferência Municipal;
Art. 29 - Compete às Câmaras Temáticas:
I. escolher o Coordenador e Relator;
II. elaborar plano de ação;
III. discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática atinente;
IV. elaborar pareceres, estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados no Plenário;
DAS COMISSõES TEMPORÁRIAS
Art. 30 - O COMSEA/Guarapuava poderá instituir Comissões de caráter temporário, compostas
por membros Titulares ou Suplentes do Conselho e por outras pessoas convidadas, para estudar
e propor medidas específicas.

I- participar do Plenário, das Câmaras Temáticas ou Comissões Temporárias para os quais forem
designados, manifestando-se a respeito das matérias em discussão e elaborando propostas de
deliberação ou parecer de relatório, conforme o caso;
II- requerer a aprovação de matéria em regime de urgência;
III- propor Comissões Temporárias, bem como indicar nomes para sua integração;
IV- registrar por escrito, se necessário, sua posição acerca das propostas e discussões
levantadas, indicando sempre o caráter desta manifestação;
V- exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário;
VI- estar presente às reuniões definidas por este Regimento, ou justificar possíveis ausências até
o momento do início das mesmas;
VII- Comunicar o suplente, com a devida antecedência, quando houver impedimento para
comparecer as reuniões, apresentando justificativa relevante, bem como comunicar à Secretariaexecutiva do COMSEA/Guarapuava para que proceda a convocação do Suplente;
VIII- participar das reuniões das Comissões Municipais que subsidiarão e apoiarão o
COMSEA/Guarapuava nas suas decisões tendo em vista propiciar a interlocução regional
difundindo as ações do COMSEA/Guarapuava.
Art. 35 - Os membros Suplentes terão direito a voto, quando ausente o respectivo Titular.
Art. 36 – Os órgãos governamentais que não se fizerem presentes a 30% das reuniões plenárias,
sem justificativa aprovada em Plenário, no período de 01 (um) ano, deverão substituir seus
representantes.
Art. 37 - As entidades da sociedade civil que não se fizerem presentes a 30% das reuniões
plenárias, sem justificativa aprovada em Plenário, no período de 01 (um) ano, serão substituídas
pelas entidades suplentes, na ordem em que figurem na Ata da Eleição realizada na Conferência
Municipal.
Art. 38 - O mandato dos Conselheiros terá duração de 2 (dois) anos, permitindo 1 recondução.
§ 1º - Realizada a homologação dos conselheiros não governamentais, em Conferência
Municipal, a Secretaria-executiva encaminhará os nomes dos respectivos titulares e suplentes ao
Chefe do Poder Executivo do Município, para o decreto de nomeação.
§ 2° - Quando houver inclusão de novas entidades no Conselho, ou quando as entidades
substituírem conselheiros que perderam seus mandatos, os novos empossados, em caráter de
substituição, terão seus mandatos a título complementar, devendo terminar na mesma data em
que expirarem os mandatos dos demais membros do Conselho.
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SEçÃO II
DA SUBSTITUIçÃO DOS CONSELHEIROS
Art. 39 - Os membros titulares ou suplentes do Conselho poderão ser substituídos por motivo de
impedimento ou de força maior, mediante solicitação oficial da entidade ou do órgão que
representam, dirigida ao Presidente do Conselho, que oficiará ao Chefe do Poder Executivo para
a formalização da nova nomeação.
Parágrafo primeiro - Será substituído, necessariamente, o conselheiro que:
I. desvincular-se do órgão, entidade ou instituição de origem de sua representação;
II. faltar a 30 % das reuniões sem justificativa;
III. apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na sessão;
IV. apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; e
V. for condenado por crime em sentença judicial transitada em julgamento.
Parágrafo segundo- Será considerado como uma falta à ausência do Conselheiro num período de
04 (quatro) horas, das reuniões ordinárias e extraordinárias.
SEçÃO III
DAS FALTAS E JUSTIFICATIVAS
Art. 40 - A apresentação de justificativa às faltas, a que se refere o inciso II do artigo anterior,
deverá ser dirigida ao Presidente do Conselho e entregue ao seu Secretário Executivo, no prazo
de 3 (três) dias úteis posterior a reunião.
Parágrafo único - Serão consideradas justificadas as faltas por:
I. motivo de trabalho;
II. motivo de saúde;
III. caso fortuito ou força maior; e
IV. férias regulamentares e ou licenças previstas em lei, simultânea do titular e suplente.

SEçÃO
IV
MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA
– PR
CONSELHO MUNICIPAL
DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA DA PERDA DE MANDATO
Art. 41 - Perderá o mandato a organização
governamental
que de
incorrer
Lei Municipal nº não
2334/2014,
de 24 de setembro
2014. numa das seguintes
condições:
I. atuação que a torne incompatível com as finalidades do Conselho;
II. extinção de sua base territorial de atuação no munícipio; e
III. renúncia.
§ 1º - A perda do mandato dar-se-á por aprovação da maioria absoluta dos membros do
Conselho, em procedimento iniciado por provocação de qualquer dos integrantes ou de qualquer
cidadão, assegurado o direito a ampla defesa.
§ 2° - A substituição decorrente da perda do mandato far-se-á mediante a ascensão da entidade
suplente, eleita ou homologada na Assembleia da Conferência Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional, convocada para escolha dos conselheiros não governamentais.
Art. 42 - A deliberação sobre aplicação de qualquer penalidade será precedida de parecer,
emitido por Comissão de Ética, formada por 4 (quatro) conselheiros, escolhidos em reunião
plenária espontaneamente dentre seus pares e a Presidência do COMSEA/Guarapuava.
CAPÍTULO V
DISPOSIçõES FINAIS
Art. 43 - O presente Regimento Interno só poderá ser modificado em plenária do
COMSEA/Guarapuava convocada com antecedência mínima de quinze dias e instalada com
presença e deliberação de maioria simples de seus membros.
Art. 44 – Os atos legislativos, normativos e demais documentos do Conselho ficarão à disposição
de qualquer conselheiro ou de qualquer órgão e entidade componente do COMSEA/Guarapuava,
exceto as matérias que devam ser protegidas por sigilo legal.
Art. 45 - As sessões e as convocações do Conselho e da Conferência Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional serão públicas e precedidas de ampla divulgação.
Art. 46 - Nenhum membro poderá agir em nome do Conselho sem prévia delegação expressa.
Art. 47 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão aprovados pela maioria absoluta do
Conselho, em estrito atendimento à legislação aplicável, gerando os devidos efeitos normativos
para o funcionamento do COMSEA/Guarapuava.
Art. 48 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 03 de Setembro de 2015.

Luciana Belinski
Presidente do COMSEA
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PROJETO FORTE SEM VIOLÊNCIA

1. Responsável
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2. Objetivo Geral
Gerar a cultura da não-violência proporcionando uma experiência de fortalecimento
psicossocial e possibilitando a descoberta de seus potenciais por meio da arte,
música e relacionamentos com artistas e músicos profissionais.
3. Objetivos Específicos
 Trazer a Guarapuava o Projeto “Fortes sem Violência”, projeto educativo de
prevenção à violência, proposto por Gen Rosso, não como uma ação pontual
de sucesso, mas o início de um projeto de continuidade da cultura da não
violência
 Oferecer um Workshop: um laboratório que prepare a apresentação do musical
Streetlight.
 Garantir que estes adolescentes conheçam e acessem seus direitos
socioassistenciais e humanos;
 Deflagrar articulação e apoio aos jovens para inseri-los e reinserí-los na
educação formal e investir no preparo para a inserção destes no mercado de
trabalho.
 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento
de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
 Investigar a verdadeira origem do fenômeno violência que envolve a juventude.
 Enfrentar e prevenir problemas (violências e violação de direitos) que dificultam a
trajetória escolar de jovens adolescentes.
 Possibilitar a ampliação, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem
como Ampliar o acesso ao universo informacional de adolescentes à cultura, à
arte, ao esporte, ao lazer, à ciência e à tecnologia, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã, criando oportunidades de aprendizagem que promovam seu
desenvolvimento integral e/ou potencializem seu desempenho escolar.
 Atuar na perspectiva intersetorial, articulando e integrando ações da área
educacional com ações da assistência social, da saúde, da cultura e da
segurança, para criar condições que favoreçam a inclusão, a permanência e o
bom desempenho dos adolescentes na escola.
 Mobilizar e apoiar ações da sociedade civil e das famílias que tenham como
objetivo promover os direitos dos adolescentes, favorecendo a sua inclusão,
permanência e desenvolvimento na escola.
 Mobilizar e apoiar o envolvimento e o protagonismo dos próprios adolescentes
em atividades voltadas à promoção da convivência democrática e à prevenção
de violências no interior e no entorno das escolas e das comunidades locais.

4. Justificativa
A população do Xarquinho, escolhida como um projeto piloto é atendida pelo
CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – e possui 5.000 famílias a ele
referenciadas.
No mês de setembro/2015, o CRAS atendeu 777 usuários. O Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (somente do CRAS) atende em média
267 crianças e adolescentes e o PAIF (Programa de Atendimento Integral à Família)
atendeu em setembro/2015 161 famílias.
O Projeto Forte sem Violência vem como a proposta de dar um impulso aos
serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, que, com uma agenda cheia em 2016, quer garantir direitos sociais com foco
na constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária.
A ideia de que todo o ser humano tem nele enraizado forças e talentos, e de que
todo o homem, independentemente de sua origem, tem algo a dar de si mesmo aos
seres humanos que o cercam, tornar-se-á perceptível para uma grande multidão.
Eles vêm de contextos sociais diferentes. Todos de alguma forma já estão
integrados nas diversas organizações parceiras.
Todos partilham a experiência de exclusão da sociedade, menosprezados e
discriminados, com a falta de perspectivas para a própria vida, que, para a maioria
deles, os levou ao vício e à dependência de substâncias nocivas à saúde física e
social.
Antes de entrarem em contato com os seus parceiros de projeto, vivem nas ruas,
ou cumprem medidas sócio educativas, trabalham na prostituição e/ou no tráfico de
drogas, ou são envolvidos em outras atividades ilegais.
Todos de diferentes maneiras estão envolvidos com as drogas ou com a
violência.
Esse deslize para a ilegalidade e para a violência contra os outros e contra si
mesmos tem por base uma história de grave exclusão.
Provêm de famílias desestruturadas e muitas vezes violentas, excluídas e
discriminadas pela sociedade (escola, trabalho, convício social) e sofrem formas
múltiplas de falta de reconhecimento, estima e integração, conduzindo-os a esta
forma de vida .
O mundo ilegal das drogas inicialmente oferece uma orientação permissiva e
clara: a chance de rapidamente chegar ao dinheiro e ao poder. O mundo legal
frequentemente está ligado a fracassos, exclusões e discriminações. O sonho de
sair de uma vida que contém um risco constante de morte, o desejo de sobreviver e
poder recomeçar e viver de novo em melhores condições é uma grande motivação.
Após uma recuperação bem-sucedida, os jovens lutam com o temor de uma recaída.
Muitos fazem essa experiência no próprio ambiente onde não são apoiados e
valorizados. Nas suas famílias e no ambiente onde vivem sempre lhes é
demonstrada a própria incapacidade e falta de confiança em virtude da anterior
experiência de vida. Entretanto, eles não perdem o potencial positivo, a própria
dignidade humana bem como a capacidade de utilizar os próprios recursos para a
solução dos problemas.
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5. Metodologia
Desenvolvem-se ensaios, oficinas e rodas de conversa e à medida que os jovens
se doam em grupo, aprendendo, criando e apresentando o que desenvolvem, eles
demonstram possuir esperança, força positiva, fé, que ainda vive neles e que os
torna capazes de alcançar um objetivo construtivo.
Os proponentes, como agentes de mudança cultural através da arte,
possibilitam ao público alvo, isto é, aos jovens em situação de
vulnerabilidade, perceber que o objetivo deles, é pertencer a uma comunidade,
desenvolver o seu próprio potencial e estruturar a própria vida de forma positiva e
construtiva. Através do desenvolvimento do Projeto “Forte Sem Violência” e do
trabalho em grupo lhes são apresentados novos caminhos para descobrir o próprio
potencial. O foco sobre o positivo de cada ser humano e o novo enfoque sobre a
pessoa humana e a sociedade com um início orientado aos recursos deverá ser
accessível, através do grupo do público-alvo, a um grande público que a um grande
público
que
também
será
sensibilizado
para
essa
descoberta
“Forte sem violência” é um projeto realizado em diversos países do mundo sendo
apresentado pela primeira vez no Brasil em 2013 na Fazenda Esperança em São
Paulo.
6. Público-alvo
O público alvo deste projeto são os usuários do CRAS. (partindo do princípio que
foram atendidos como referência no mês de setembro/ 2015, 777 usuários). No
ponto central desse, estão adolescentes e jovens, entre 12 e 21 anos e suas famílias
que vivem em vulnerabilidade na comunidade do Xarquinho e em outros bairros e
distritos de Guarapuava – Paraná. Juntos trabalharão nas oficinas, por meio de uma
experiência de fortalecimento psicossocial, possibilitando a descoberta de seus
potenciais por meio da arte, música e relacionamentos com artistas e músicos
profissionais.
O formato do projeto culmina na apresentação de um musical do Gen Rosso,
com espaço de participação artística, técnica, cenográfica, de 200 jovens do perfil
mencionado acima, com o envolvimento de seus familiares.

Boletim Oficial do Município - 95

LOGISTICA
Equipamentos de som e Luz
8.500,00
Transporte do grupo ida e volta de Guaratinguetá
10.400,00
até Guarapuava
Aluguel local para o show
11.000,00
Material Gráfico – ingressos
250,00
VALOR TOTAL DE LOGÍSTICA
30.150,00

PLANEJAMENTO DO PROJETO
Descrição

Pessoas Qtdade/dias

Instituição internacional de especialidade
pedagógica e metodológica, Companhia
artística internacional- planejamento do
projeto + Capacitação pedagógica e
metodológica-treinamento multiplicadores

1

Compania artística internacional workshop -trabalho com 200 adolescentes

8. Cronograma

Show; 2 apresentações musicais em
19
Guarapuava-com 200 adolescentes
VALOR TOTAL META II
VALOR TOTAL DO PROJETO

AçõES A REALIZAR

RESPONSÁVEL

19 Out 2015

Reunião com os 200
(duzentos) adolescentes
alvos do Projeto

JEANE SILVÉRIO

SADS

19 Out 2015

Reunião como os Pais ou
Responsáveis pelos
adolescentes alvos do
projeto

JEANE SILVÉRIO

SADS

25 Out 2015

Ações Logísticas para o
SILMARA CRISSI SADS
transporte dos integrantes e HOHL
materiais da Banda Gen
Rosso

26 Out 2015

Instalação e Hospedagem
da Banda

SILMARA CRISSI SMADS
HOHL

26 Out a 1° Nov
2015

Logística de mobilidade
urbana

SILMARA CRISSI SMADS
HOHL

26 Out a 1° Nov
2015
1° Nov 2015

Alimentação da banda

SILMARA CRISSI SMADS
HOHL
SILMARA CRISSI SMADS
HOHL

5 Nov 2015

Divulgação do Balancete
Geral do Evento

Ações Logísticas para o
retorno dos integrantes e
materiais da Banda Gen
Rosso

OBS.

SILMARA CRISSI SMADS
HOHL

9. CUSTO TOTAL: R$ 150.000,00
Instituição internacional de especialidade pedagógica e metodológica, Companhia
artística internacional- planejamento do projeto + Capacitação pedagógica e
metodológica-treinamento multiplicadores
Compania artística internacional workshop -- trabalho com 200 adolescentes
Show: duas apresentações musicais em Guarapuava-com 200 adolescentes
Aluguel local para o show
Equipamentos de som e Luz
Transporte cenografia
Transporte interno da banda
Transporte interno do grupo
Vigilância privada
Serviço de divulgação
Hospedagem do grupo
Alimentação do grupo

Valor Total

R$
2.500,00

R$ 10.000,00

Valor Total META I
META II - REMUMERAçÃO DA EQUIPE EXECUTORA
Valor
Descrição
Pessoas Qtdade/dias
Unitário

7. Indicadores de Desempenho
A partir do projeto inicial “Forte Sem Violência” serão realizadas pesquisas e
consultas para otimizar a aplicação de novos recursos junto ao público alvo.

PERÍODO

4

Valor
Unitário

19

4

R$
1.200,00

2

R$
5.000,00

TOTAL GERAL DOS CUSTOS

R$ 10.000,00

Valor Total
R$ 91.200,00
R$ 10.000,00
R$ 101.200,00
R$ 111.200,00

R$ 141.350,00

10. Fonte de recursos
SCFV – Repasse do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal
de Assistência Social.

RESOLUçÃO Nº. 020/2015.
Súmula: Dispõe sobre a reprogramação e planejamento para
execução dos recursos recebidos em exercícios anteriores e em
2015 do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, alocado no
Fundo Municipal de Assistência Social para cofinanciar serviços
programas e projetos e benefícios, da rede socioassistencial
pública e privada que executam serviços com recursos vinculados
aos blocos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
de Média Alta Complexidade, serviços/ programas, projetos e
benefícios públicos acompanhados e entidades inscritas no
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 22/12/95, e, considerando a
deliberação da plenária realizada em 21/10/2015 (Ata nº 017/2015).

CONSIDERANDO a LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução
Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela
Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de
assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no
D.O.U. de 20 de setembro de 2011.
CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a NOB SUAS
2012.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo
Nacional de Assistência.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, a qual define os parâmetros
nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos
conselhosgp@hotmail.com
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
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serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência

619.843,95 (referente 2015), ficando disponível em contas bancárias dos blocos o saldo

social dos Municípios e do Distrito Federal;

até agosto de 2015 de R$ 1.213.149,68 que será ainda acrescentado das receitas

CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que define os parâmetros para a

recebidas do FNAS no ultimo quadrimestre.

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de
assistência social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais

 Em função dos altos valores de saldos remanescentes nas contas vinculadas no
município, o governo federal bloqueou o envio temporário de recursos para os

não governamentais.
CONSIDERANDO o princípio de Economicidade: Estabelece uma relação entre custos,
benefícios, meios e fins. Verifica se os meios dados (envolvimento de pessoal e materiais

blocos/serviços que estão nas condições expostas.
 Os serviços implantados e reordenados pela rede socioassistencial privada atualmente
contemplam um maior número de entidades

adquiridos) foram obtidos com melhor êxito ou se um determinado resultado/fim foi obtido com
os menores custos possíveis (CF, Lei Federal nº 8666/93).

 Necessidade de refazer o planejamento de demandas e de aplicação dos recursos, uma

CONSIDERANDO a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção
das entidades e organizações de Assistência Social para o cofinanciamento de serviços
socioassistenciais no âmbito e na base legal do SUAS.

vez que a realidade modifica-se constantemente.
 Entidade(ADFG) que atende pessoas com deficiência serviço de média complexidade,
sem capacidade técnica operacional e com as demandas não absorvidas pela oferta do

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 541/95 que cria o Fundo Municipal de Assistência Social.

serviço público.
Art. 2º - Aprovar utilização dos recursos/vinculados/FNAS, reprogramados

RESOLVE:

remanescentes de anos anteriores e recebidos em 2015 dentro dos blocos e serviço

Art. 1º - Deliberar que em razão das considerações à seguir, devido as quais as

afins:

deliberações do CMAS desde o período de 2013 foram executadas de forma parcial, não será

 Dar continuidade no cofinanciamento dos serviços ofertados pela redesocioassistencial

mais dado sequência a processos de licitação das seguintes resoluções aprovadas pelo CMAS

privada devidamente reordenada, inscrita no CMAS e no Cadastro Nacional de Entidade

dos saldos remanescentes de anos anteriores e reprogramados, com a deliberação do CMAS

de Assistência Social, através da elaboração de Instrumento de Colaboração e Parceria

sobre os recursos oriundos da série histórica(direto a entidade/programa) e a partir de

Técnica, onde a secretaria fará a licitação e repassará materiais de custeio. Para tanto,

2009/2010/2011/2012 com o reordenamento gradativo dos Serviços por pisos e blocos a partir

as entidades apresentarão o levantamento das demandas utilizando formulário padrão

da implantação do SUAS, sendo as Resoluções do CMAS nºs: 10/2013; 12/2013; 17/2013;

fornecido pelo setor administrativo da secretaria. Serão considerados para atendimento

18/2013; 20/2013; 27/2013. E dos recursos dos CRAS/CREAS/SCFV, houve o pagamento da

das demandas apresentadas, os níveis de proteção: social, atendimento e

equipe de referência na Fonte 934: R$ 96.226,27 e Fonte R$ 935: R$ 16.714,19, conforme

assessoramento, proteção especial de média ou alta complexidade, realização de

Ofício encaminhado pela Secretaria ao RH com os nomes dos técnicos de referencia e no

serviço de mais de um nível de proteção, as metas quantitativas e qualitativas, a

momento está sendo utilizado recursos da Fonte Livre. Tal encaminhamento justifica-se pelos

comprovação dos atendimentos através do repasse de informações para o cadastro dos

seguintes motivos:

usuários no SIC/equipe de SCFV, comprovação mensal da participação dos usuários
nos serviços através da síntese da participação no Mês e/ou outro instrumento

 Os desafios na gestão administrativa, à infraestrutura e a indisponibilidade de recursos

comprobatório.

humanos suficientes no setor administrativo da Secretaria de Assistência Social e a
conselhosgp@hotmail.com
morosidade no setor licitatório concentrado de todas as secretarias apenas no
Paço

Municipal, as licitações desertas, entre outros. A gestão

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
financeira
do Município de
Guarapuava - PR

Guarapuava se efetiva com o secretário de finanças sendo o gerenciador e ordenador de

Art.

3º

-

Aprovar

a

utilização

dos

recursos

vinculados

aos

conselhosgp@hotmail.com

Municipal de
de Assistência
Blocos/Gestão/Programas/Proteções/Serviços reprogramados e doSecretaria
exercício
2015 Social

Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
Guarapuava - PR

para as seguintes ações:

todas as contas bancárias do município. Ou seja, os secretários afins não gerenciam os

 Para custeio: seguindo o planejamento das equipes técnicas dos equipamentos públicos,

recursos de suas pastas e nem os recursos dos fundos municipais, aos quais na

priorizando as necessidades das ações continuadas nos serviços de proteção

legislação prevê que deveriam ser os gestores, apenas certificam as notas fiscais,

básica/especial/programas/gestão, afim de atingir as aquisições, metas quantitativas e

garantindo que os serviços foram ofertados, dentro das metas e qualidade que exige a

qualitativas dos serviços, dando condições de trabalho às equipe, espaços com

política pública.

infraestrutura para atender com acolhida, eficiência/ efetividade e dignidade os usuários.

 As parcerias com as entidades aconteceu desde 2013, ainda informal, e sem o



Dar andamento as demandas já identificadas(utilização de gêneros alimentícios da ata

acompanhamento concomitante entre as resoluções, os processos de licitações e

em aberto para os SCFV, das resoluções 17 e 20/2013 do PROTEGER unificar os

entrega de materiais, sem a efetivação do instrumentos de colaboração e parceria

valores de custeio para gêneros alimentícios no valor de R$ 41.738,98, utilizando ata já

técnica e o referenciamento oficializado dos serviços nos CRAS e CREAS. Assim,

aberta.

sendo as licitações dos recursos reprogramados vinculados/FNAS, das resoluções
aconteceram de forma parcial e algumas entidades, além do recurso financeiro através
do termo de parceria e fomento - com recursos do cofinanciamento municipal, receberam
dos recursos vinculados aos pisos/serviços: materiais diversos como: lanches, material
de higiene, alimentação, pagamento de conta de água, entre outros. E ainda da parceria
utilizando recursos livres com algumas entidades houve a disponibilidade de estagiários,
vale transporte, linha telefônica, outros funcionários previstos na NOB RH 2006 retificada
pela resolução 017/2011 e 009/2015 do CNAS, etc;

 Licitar materiais de limpeza para CRAS e CREAS;
 Dos recursos do SCFV, além do projeto “Fortes sem Violência” aprovado pela Resolução
019/2015 do CMAS no valor aproximado de R$ 150.000,00. Dentro da programação do
final do ano, almoço de integração do grupos, desde que não comprometa na falta de
recursos para a execução dos serviços nos meses e ano seguinte, até o desbloqueio
pelo FNAS, e um kit alimentar para as famílias possibilitando uma experiência de
integração e comemoração familiar como gesto concreto das aquisições apreendidas
durante o ano.

 Os saldos financeiros das contas correntes dos Blocos Gestão: IGDPBF, IGD-SUAS
R$ 385.446,03; Programas: ACEPETI, BPC, ACESSUAS R$ 371.365,90; Proteção
Social Básica: PBF R$ 56.591,73; PBF CRAS VOLANTE R$ 93.467,19; SCFV R$
370.746,73 e Proteção Social Especial – PTMC, PAEFI e PAC R$ 359.822,23 referente
até o mês de agosto de 2015. Totalizando o saldo de R$ 1.637.439,81, deste da Fonte
934(Proteção Social/IGDPBF R$ 213.178,42 e Fonte 935(Proteção Especial) R$
134.022,17, Fonte 936(IGD/SUAS) R$ 13.119,88 e Fontes Antigas R$ 63.969,66 = R$

 Dos recursos recebidos para os SCFV, quando for planejado para ações
complementares

nos

Serviços/Proteções

(Ex:

projetos/

oficinas/

eventos/

confraternizações/ show/ contratações de empresas e de serviços), realizar a
apresentação com cópia antecipada das propostas(Projeto) para aprovação do CMAS
desde que atenda tecnicamente as exigências legais do SCFV e não comprometa a
manutenção continua dos serviços.

424.290,13 são obrigações a pagar/liquidar. E os recursos recebidos em 2015 até mês

 Com recursos da gestão do IGDPBF, melhorar a qualidade no atendimento

de agosto Fonte 934(Proteção Social/IGDPBF R$ 459.024.92 e Fonte 935(Proteção

descentralizado do Programa Bolsa Família, para tanto, licitar equipamentos de

Especial) R$ 154.244,49, Fonte 936(IGD/SUAS) R$ 6.574,54 = R$ 619.843,95 e

informática e mobiliário compatíveis para execução do programa nas unidades dos

Restando um saldo remanescente a ser reprogramado no Valor de R$ 593.305,73 +

CRAS e na gestão do programa, bem como, melhorar a velocidade da internet e

conselhosgp@hotmail.com
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
Guarapuava - PR

conselhosgp@hotmail.com
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
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materiais de custeio para dar condições a acolhida qualificada dos usuários e pagamento

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

de aluguéis, quando o imóvel estiver beneficiando diretamente com ações continuas

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

beneficiários

do

Bolsa

Família

e/ou

inseridos

no

cadúnico.

E

programas

Lei Municipal nº 541/95, de 22 de dezembro de 1995.

complementares, desde que aprovados pelo CMAS.
 Os recursos do IGDSUAS para custeio para ações de fortalecimento da Gestão e outras

RESOLUÇÃO Nº 019/2015-CMAS

necessidades(equipamentos) que atendam as demandas dos Conselhos.
 AcesseSUAS – projeto para mobilizar/estimular/despertar os adolescentes e jovens que

Súmula: Aprova a Fonte de Recurso e o
Projeto “Forte Sem Violência” (Projeto
Musical Banda Italiana Gen Rosso –
executado pela Fazenda da Esperança ),
coordenado e desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, em
parceria com Entidades da Sociedade Civil
e outras instituições públicas, com
adolescente e Jovens do Bairro Xarquinho
como ação complementar da Secretaria
Municipal de Assistência Social, vinculados
à atividades do Serviço de Convivência do
CRAS Xarquinho.

não se enquadram nos critérios do PRONATEC e outras ações profissionalizantes e
analisar a inserção no mercado de trabalhos dos que já acessaram os cursos.
 Dos recursos dos CRAS/CREAS pagamento da equipe de referência com a utilização de
no máximo 60%, desde que não comprometa as necessidades de manutenção e
execução qualitativa dos serviços.
 E o recurso recebido no Piso de Alta Complexidade I Criança/Adolescente R$
125.000,00 (4 parcelas já recebidas de R$ 25.000,00), para realização do Plano de
Reordenamento de Acolhimento Institucional, será aplicado conforme as exigências do
Plano de Reordenamento e Planejamento conjunto entre PROTEGER e CANÃA com
reapresentação ao CMAS, e em capacitação específica para o reordenamento e outros
itens de custeio e alimentação para CANAA de ata já existente. Esta deliberação teve

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que
lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária
Extraordinária realizada em 16/10/2015 (Ata nº 016/2015).
RESOLVE:

como base a as orientações dos técnicos da SEDTS.
Art. 4º - Publique-se e cumpra-se.

projeto anexo;

Art. 1º - Aprovar o Projeto “FORTE SEM VIOLÊNCIA” – Bairro Xarquinho –

Art. 2º - Autorizar a utilização de aproximadamente R$ 150.000,00 dos recursos
reprogramados vinculados recebidos do FNAS do SCFV e
PROGRAMA AÇÕES
ESTRATÉGIAS DO PETI e da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social,
com inexigibilidade de licitação considerando a característica do programa.

Guarapuava, 21 de outubro de 2015.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

Guarapuava, PR, 16 de outubro de 2015.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PR
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
– COMSEA conselhosgp@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV
Guarapuava - PR

Lei Municipal nº 2334/2014, de 24 de setembro de 2014.

RESOLUçÃO Nº 003/2015-COMSEA

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

MUNICÍPIO
DESiqueira
GUARAPUAVA
PARANÁ
Rua Pedro
esquina com a–Rua
Senador Pinheiro Machado, 1075 - Alto da XV

CEP 85065-040 - Guarapuava – PR

Contatos: conselhos@guarapuava.pr.gov.br
Telefone (42) 3623-7995 – Ramal 102
FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - FMPDI

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

TERMO DE FOMENTO nº 028/2015

Súmula: Aprova o Regimento Interno
do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional – COMSEA.

Termo de Fomento que fazem o
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA,
Conselho Municipal dos Direitos do IdosoCMDI/ Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa e a Associação de Estudos,
Pesquisas e Auxílio aos Portadores de
Alzheimer
–
AEPAPA
DE
GUARAPUAVA.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2334/2014, de 24/09/2014 e,
considerando a deliberação da Plenária da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 03/09/2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno, (anexo), do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de setembro de 2015.

Luciana Belinski
Presidente do COMSEA

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por
meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CNPJ: 17.866.154/0001-63 neste
ato representado pela presidente, Sra ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE
CARLI, CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-CMDI, na
condição de interveniente representado neste ato pelo presidente Sr. JONILSON ANTÔNIO
PIRES, e de outro lado o ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E AUXÍLIO AOS
PORTADORES DE ALZHEIMER – AEPAPA - DE GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ
nº 16.738.827/0001-37, neste ato representado por sua Presidente o Sra. JULIANA
SARTORI BONINI, inscrito no RG n° 6061672504 e o CPF nº 892.793.790-20 de ora em
diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora,
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO E METAS
O presente Termo de Fomento tem por objetivo:
a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica de
Assistência Social com suas alterações posteriores), bem como, as que atuam na defesa e
garantia de direitos, conforme Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, devidamente inscritas
no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, executando o recurso nas despesas de
custeio de ações e no investimento em equipamentos da rede socioassistencial;
b) ENTIDADE/Tomadora: Realizar atividades de atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social de caráter permanente e continuado nos níveis de
proteção social básica e/ou proteção especial de média e alta complexidade, seguindo o que
prevê a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais/Resolução 109 de novembro de
2009/CNAS, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e, atividades de entidades de assistência
social que prestam assessoramento – conforme Resolução 27/2011/CNAS.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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IDOSA - FMPDI

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

Parágrafo Primeiro: O presente Termo tem por meta o nível de proteção social básica
complexidade:
a) Idosos com doença de Alzheimer, familiares, e cuidadores que vivenciam situação de
vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de
aceso e possibilidades de inserção social e comunitária no Município de Guarapuava.
Parágrafo Segundo: O Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, protocolado sob o nº
0145/2015, de 24/08/2015, a que se refere o objeto deste termo passa a fazer parte integrante
do mesmo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará a ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E
AUXILIO AOS PORTADORES DE ALZHEIMER - AEPAPA, o valor de R$ 6.625,40
(Seis mil e seis centos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), conforme Plano de
Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes do Plano de Trabalho aprovado,
conforme Resolução nº 009-CMDI/2015, de 10 de agosto de 2015.
Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora deverá: Apresentar
Recibo de Pagamento mensal com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011
e registrar todas as informações mensais necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná – SIT.

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao
MUNICÍPIO/Concedente na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados e os rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas, acrescidos de juros de mora
calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem
como de rendimentos financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento
Financeiro do MUNICÍPIO/Concedente.
Parágrafo
Único:
A
ENTIDADE/Tomadora
deverá
ainda
restituir
ao
MUNICÍPIO/Concedente o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes
hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo de
Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada nesta cláusula deverá ser
depositada e movimentada na Conta da Caixa Econômica Federal nº 003109-0, Agência 3172,
Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de Fomento.

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente
para dirimir eventuais dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão de
quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o que concordam
expressamente as partes.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados
deverão ser aplicados financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 29 de fevereiro de 2016,
oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº
3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais a Instituições Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI.
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - FMPDI

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE/Tomadora prestará contas ao MUNICÍPIO/Concedente dos recursos
recebidos, incluindo as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT de acordo
com as Normativas 61/2011 e 68/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Guarapuava, 14 de setembro de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social
Jonilson Antônio Pires
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Juliana Sartori Bonini
Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio aos Portadores de Alzheimer
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - FMPDI

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

TERMO DE FOMENTO nº 029/2015

Parágrafo Primeiro: Somente serão aceitos os documentos comprobatórios das despesas que
estiverem de acordo com a legislação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).

Termo
de
Fomento
que
fazem
o
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA,
Conselho Municipal dos Direitos do IdosoCMDI/ Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa e a Instituição de Longa
Permanência para Idosos SERVIÇO DE
OBRAS
SOCIAIS
“AIRTON
HAENISCH”
SOS
DE
GUARAPUAVA.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO/Concedente terá como fiscal nomeada a Sra. Hilde Kaun Marcondes,
matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e
avaliar a execução do Termo de Fomento, através de visitas e emissão de relatórios que
comprovem a execução da aplicação dos recursos e, também ficará, responsável pela
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/Tomadora no
SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/Tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – Unidade Gestora de
Transferência, nos termos do Art. 23 da Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos
membros: Elaine Silva Ramos RG: 445251761 e CPF: 2303260485, Tiago dos Santos Gomes
RG: 98737472 e CPF: 07286527908 e Denize Jacoski de Oliveira Kruger RG: 6117814-7 e
CPF: 855268519-15 que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização
ocorra de forma correta e transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por
meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CNPJ: 17.866.154/0001-63 neste
ato representado pela presidente, Sra ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE
CARLI, CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-CMDI, na
condição de interveniente representado neste ato pelo presidente Sr JONILSON ANTÔNIO
PIRES, e de outro lado o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” –
SOS - DE GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº 77.904.324/0001-89, neste ato representado
por seu Presidente o Sr. LUIZ CARLOS ALBINI, inscrito no RG n° 592.503 e o CPF nº
079.169.229-91 de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e
ENTIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO
DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

O MUNICÍPIO/Concedente providenciará a publicação deste instrumento, no prazo e na
forma da Lei, no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO E METAS

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica de
Assistência Social com suas alterações posteriores), bem como, as que atuam na defesa e
garantia de direitos, conforme Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, devidamente inscritas
no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, executando o recurso nas despesas de
custeio de ações e no investimento em equipamentos da rede socioassistencial;

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização
de instrumento, pela Concedente, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo,
atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE/Tomadora importará na suspensão dos repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO/concedente.

O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

b) ENTIDADE/Tomadora: Realizar atividades de atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social de caráter permanente e continuado nos níveis de
proteção social básica e/ou proteção especial de média e alta complexidade, seguindo o que
prevê a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais/Resolução 109 de novembro de
2009/CNAS, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e, atividades de entidades de assistência
social que prestam assessoramento – conforme Resolução 27/2011/CNAS.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

Parágrafo Primeiro: O presente Termo tem por meta o nível de proteção social especial de
alta complexidade:
a) Serviço de acolhimento de pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos
os sexos, desprovidos de assistência familiar, de filhos ou cônjuges, sem histórico de
transtornos mentais, em situação de vulnerabilidade social e com residência no município de
Guarapuava.
Parágrafo Segundo: O Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, protocolado sob o nº
0150/2015, de 25/08/2015, a que se refere o objeto deste termo passa a fazer parte integrante
do mesmo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará ao SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON
HAENISCH DE GUARAPUAVA, o valor de R$ 14.960,00 (Quatorze mil e novecentos e
sessenta reais), conforme Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso constantes do
Plano de Trabalho aprovado, conforme Resolução nº 009-CMDI/2015, de 10 de agosto de
2015.
Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora deverá: Apresentar
Recibo de Pagamento mensal com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011
e registrar todas as informações mensais necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada nesta cláusula deverá ser
depositada e movimentada na Conta da Caixa Econômica Federal nº 00007282-7, Agência
0389, OP: 003 - Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de Fomento.
Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados
deverão ser aplicados financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao
MUNICÍPIO/Concedente na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados e os rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas, acrescidos de juros de mora
calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem
como de rendimentos financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento
Financeiro do MUNICÍPIO/Concedente.
Parágrafo
Único:
A
ENTIDADE/Tomadora
deverá
ainda
restituir
ao
MUNICÍPIO/Concedente o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes
hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo de
Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente
para dirimir eventuais dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão de
quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Guarapuava, 15 de setembro de 2015.

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 29 de fevereiro de 2016,
oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.

Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº
3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais a Instituições Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI.

Jonilson Antônio Pires
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - FMPDI

Luiz Carlos Albini
Serviços de Obras Sociais Airton Haenisch de Guarapuava

Lei nº 2007/2011, de 07/12/ 2011, regulamentada pelo Decreto nº 2446/2011,
de 13/12/2011.

Fundação Proteger
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE/Tomadora prestará contas ao MUNICÍPIO/Concedente dos recursos
recebidos, incluindo as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT de acordo
com as Normativas 61/2011 e 68/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Primeiro: Somente serão aceitos os documentos comprobatórios das despesas que
estiverem de acordo com a legislação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO/Concedente terá como fiscal nomeada a Sra. Hilde Kaun Marcondes,
matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e
avaliar a execução do Termo de Fomento, através de visitas e emissão de relatórios que
comprovem a execução da aplicação dos recursos e, também ficará, responsável pela
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/Tomadora no
SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/Tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – Unidade Gestora de
Transferência, nos termos do Art. 23 da Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos
membros: Afonso Godofredo Neto, RG: 2.174.075 e CPF: 437.866.779-72, Francisco Gall,
RG: 2.014.849-7 e CPF: 371.189.949-87 e Celso Denardi RG: 746.208 e CPF: 213.889.89972 que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra de forma
correta e transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/Concedente providenciará a publicação deste instrumento, no prazo e na
forma da Lei, no Boletim Oficial do Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização
de instrumento, pela Concedente, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo,
atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE/Tomadora importará na suspensão dos repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO/concedente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/15
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo
o contido no Edital nº 001/2012, CONVOCA a candidata
classificada para o cargo abaixo relacionado, a comparecer
no período de 26/10/2015 a 24/11/2015, no Setor de Perícia
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município
(Paço Municipal), munida dos exames médicos constantes
do Edital nº 16/2015, para realizar avaliações médicas
pré-admissionais e caso esteja apta, deverá comparecer
no Departamento de Pessoal da Fundação Proteger,
acompanhada da documentação e requisitos exigidos no item
13.3 do Edital do Concurso para posse de seu cargo, conforme
demonstrativo de vaga constante do Anexo I.
ATENDENTE SOCIAL
CLAS

NOTA

NOME

INSC

C. ESP.

L.
PORT.

MAT.

C.
GER.

CRIT.
DESEMPATE

90º

65,00

Jocimeri de
Fátima Souza

20744

70

40

40

100

Mat.

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de
todos os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso,
sem posterior recurso.
Guarapuava, 22 de outubro de 2015.

17/10 a 23/10 de 2015, Veiculação 26/10/15
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CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
Nome do candidat(a)o:______________________________
________________________________________________
Cargo:___________________________________________

Anexo I
CARGO

LOCAL

VAGAS

ATENDENTE
SOCIAL

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

01

EDITAL Nº 016/15
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o
contido no Edital nº 001/2012, item 13.2.1, convoca a candidata
aprovada para o cargo relacionado no Edital 015/15, a realizar
os exames de saúde que constituirá em análise de exames
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:
a) EXAMES LABORATORIAIS:
Hemograma completo;
Glicose;
Uréia;
Creatinina;
Parcial de Urina com Sedimento Corado
Raio X de Tórax PA com laudo
b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante
do anexo I ;
Avaliação ortopédica com Raio X de coluna lombo-sacra,
com laudo;
De posse dos exames e avaliações mencionadas acima neste
Edital, a candidata deve comparecer no Setor de Perícia
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município
(Paço Municipal), no período 26/10/2015 a 24/11/2015, para
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município.
As despesas com os exames e avaliações clínicas correrão por
conta da candidata.
O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos
os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem
posterior recurso.
Guarapuava, 22 de outubro de 2015.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Boletim Oficial do Município - 100

1-) Tem história familiar de doenças psiquiátricas?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2-) Já fez uso de psicofármacos? Para qual motivo?
Por quanto tempo?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3-)Necessitou ficar em auxílio-doença, por motivo de
doença psiquiátrica?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4-) A candidata (o) apresenta sinais ou sintomas de
doença psiquiátrica que limite ou incapacite de exercer
a função?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Guarapuava,______/________
___________________________________
Assinatura do Médico Psiquiatra e Carimbo
EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. 176/2015
Processo: 59/2015
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação
de empresa especializada no fornecimento de Combustível
para atender as necessidades dos veículos da Fundação de
Proteção Especial da Juventude e Infância – PROTEGER pelo período de 04 (quatro) meses.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: FERLIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor: R$ 7.935,00 (Sete Mil Novecentos e Trinta e Cinco
Reais )
Data da assinatura: 19 de outubro de 2015
Presidente: Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 04/2015 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em
fornecimento de Materiais de Expediente para as Unidades de
Acolhimento da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância - Proteger.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância
ATA Nº: 03/2015
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CONTRATADA: SULBOX COMERCIAL LTDA
VALOR TOTAL: R$ 3.895,70 (Três Mil Oitocentos e Noventa
e Cinco Reais e Setenta Centavos).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses
ATA Nº: 04/2015
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
LTDA
VALOR TOTAL: R$ 5.835,80 (Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Cinco
Reais e Oitenta Centavos).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses
ATA Nº: 05/2015
CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME
VALOR TOTAL: R$ 6.137,70 (Seis Mil Cento e Trinta e Sete Reais e
Setenta Centavos).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses
GESTOR DAS ATAS: LEONILDO PERETTO, DIRETOR
ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA
JUVENTUDE E INFÂNCIA – FUNDAÇÃO PROTEGER.
DATA DA ASSINATURA: 20 DE OUTUBRO DE 2015.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório Ref. Adesão (carona) à Ata de Registro
de Preços n.° 090/2015 - Pregão Presencial n° 98/2015 da
Secretarias Municipais de Obras, Viação e Serviços Urbanos,
de Indústria, Comércio e Turismo, de Saúde, de Esportes e
Recreação, de Meio Ambiente, de Agricultura, de Políticas para
as Mulheres, de Assistência Social, de Educação e Cultura, de
Administração e Executiva.
Ata de Registro de Preço 090/2015.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância - PROTEGER.
Contratada: Retificadora Guaramotores Ltda-ME
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento
de peças e prestação dos serviços para manutenção preventiva
e corretiva de veículos leves, utilitários e veículos pesados
pertencentes a frota da Administração Pública Municipal, de
acordo com as condições e especificações constantes na Ata
de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 98/2015.
Valor: R$ 5.465,61 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco
reais e sessenta e um centavos).
Dotação Orçamentária: Fonte 1, Categoria da Despesa
3.3.90.30.39.99.00, fonte 78, Categoria da Despesa
3.3.90.30.39.99.00.
Vigência: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2015.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015
PROCESSO Nº 04/2015
HOMOLOGAÇÃO
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância,
no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº 4805
de 16 de Julho de 2015, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações
pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pelo Senhor Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria
da Fundação Proteger, Homologa o resultado do processo licitatório em
epígrafe, conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA

LOTE

VALOR TOTAL

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

01

R$ 187,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

02

390,00
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SULBOX COMERCIAL LTDA

03

46,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

04

398,00

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

05

796,00

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

06

565,00

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

07

474,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

08

590,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

09

295,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

10

295,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

11

158,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

12

56,20

SULBOX COMERCIAL LTDA

13

41,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

14

238,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

15

485,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

16

105,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

17

570,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

18

318,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

19

50,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

20

20,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

21

44,80

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

22

847,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

23

38,20

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

24

54,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

25

500,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

26

350,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

27

256,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

28

50,70

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

29

590,00

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

30

121,80

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

31

1.406,80

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

32

70,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

33

84,00
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Fundação Proteger, Guarapuava, em 21 de Outubro de 2015.

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

34

3.636,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI
EPP

35

410,00

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

SULBOX COMERCIAL LTDA

36

222,00

ERRATA

SULBOX COMERCIAL LTDA

37

370,00

ERRATA REF. A PORTARIA 31/2015 FUNDAÇÃO
PROTEGER

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

38

38,25

BOLETIM Nº 1014

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

39

27,30

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

40

88,35

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

41

56,55

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

42

147,30

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

43

78,60

RESULTADO DE JULGAMENTO

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

44

178,95

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

45

171,90

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

46

61,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

47

121,00

SULBOX COMERCIAL LTDA

48

113,50

O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela portaria 168/2015,
torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado de
Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “Aquisição de materiais de
expediente e escolares – PROTEGER. RECURSOS: FONTE 001” E 078”,
marcada para o dia 15 de SETEMBRO de 2015 às 09h00min.
LICITANTE
LOTE
VALOR TOTAL
ADJUDICATÁRIA

GUARAPUAVA, 19 DE OUTUBRO DE 2015
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente
PORTARIA Nº 34/2015
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância
– Fundação Proteger, no Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 1 da Lei Complementar Municipal nº. 01/91, bem
como determinação do Ministério Público do Estado do Paraná
nos autos n.º 0009709-57.2014.8.16.0031,
RESOLVE
Art. 1° - Proibir a utilização de aparelhos eletrônicos, ou seja,
telefones celulares, smartphones, tablets, no exercício da
função, durante a jornada de trabalho, dos servidores lotados
nas Unidades de Acolhimento da Fundação Proteger.
Art. 2° - Proibir o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado
ou não do tabaco durante o exercício da função, durante a
jornada de trabalho, dos servidores lotados nas Unidades de
Acolhimento da Fundação Proteger.
Art. 3°- A Alimentação dos acolhidos e dos funcionários, deverá
ser feita da mesma forma, e respeitar os horários de refeição
dos acolhidos.
Art. 4°- Proibir a entrada de qualquer pessoa que não possua
autorização prévia para adentrar as Unidades de Acolhimento,
para todos os fins, principalmente comerciais, resguardando o
sigilo dos acolhidos.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONDE LÊ-SE: ‘’ 09 de Setembro de 2015’’
LEIA-SE: ‘’ 09 de Outubro de 2015’’
Guarapuava, 20 de outubro de 2015
Lidiane C. M. A.
Presidente da Fundação
ERRATA

GEFERSON JUNIOR
WOGNEI EPP

02, 18, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
32, 34 e 35

R$ 6.137,70

SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA EPP

01, 05, 06, 07, 22,
29, 30, 31, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44,
45 e 46

R$ 5.835,80

SULBOX COMERCIAL LTDA

03, 04, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 33, 36,
37,47 e 48

R$ 3.895,70

GUARAPUAVA, 15 DE SETEMBRO DE 2015
ELIZANE ZELINSKI
Pregoeira Oficial do Município
Portaria nº 168/2015
Guarapuava Prev
CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV
CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
Validade: 20/ABR/2016
O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto
de 2011, expede o presente Certificado de Credenciamento à
BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(GESTOR-ADMINISTRADOR)
CNPJ nº 30.822.936/0001-69, atestando que a instituição
financeira encontra-se em plena regularidade, estando
habilitada a receber as aplicações dos recursos do RPPS.
Guarapuava, 20 de outubro de 2015.
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Vanderley Rosa Edling
Diretor Administrativo e Financeiro
Responsável Técnico Comitê de Investimentos
Gestor Qualificado - CPA 20
Aldo Luiz Opolinski
Membro Comitê de Investimentos
Gestor Qualificado - CPA 10
Raimundo Pereira
Membro Comitê de Investimentos
surg
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2015
Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas
atribuições que lhes são conferidas pela quadricentésima
quadragésima quarta reunião do Conselho de Administração
da SURG, do dia 02 de janeiro de 2013, e com base no art. 25,
caput da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no Parecer Jurídico, RATIFICA a presente Inexigibilidade de
Licitação n. 006/2015, que tem por objeto a Contratação de
pessoa jurídica para implementação de recurso de integração
contábil de receitas e despesas contidas no PRONIM CP, com
sistema contábil de terceiros. PUBLIQUE-SE. Guarapuava,
19 de outubro de 2015. FERNANDO DAMIANI - Diretor
Administrativo
EXTRATO DO CONTRATO 162/2015
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanização de
Guarapuava
INEXIGIBILIDADE: Nº 006/2015
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para implementação
de recurso de integração contábil de receitas e despesas
contidas no PRONIM CP, com sistema contábil de terceiros.
CONTRATO: N. 163/2015
PRAZO DE VIGENCIA: 4
(quatro) meses.
CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº
00.165.960/0001-01.
VALOR TOTAL: 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2015.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.
006/2015
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para implementação
de recurso de integração contábil de receitas e despesas
contidas no PRONIM CP, com sistema contábil de terceiros.
VALOR TOTAL: 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº
00.165.960/0001-01.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 I, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
RATIFICACAO: 19/10/2015 – FERNANDO DAMIANI – Diretor
Administrativo.
Guarapuava, 21 de outubro de 2015. FERNANDO DAMIANI
- Diretor Administrativo
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RESULTADO DE JULGAMENTO - Pregão PRESENCIAL
N. 038/2015
Licitação realizada em 16/09/2015 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 038/2015, destinado ao registro de preços para a
contratação de pessoa jurídica para a confecção de uniformes
e fornecimento de calçados, a serem utilizados pelo Agentes
de Trânsito e de Estacionamento do Guaratran no exercício
das suas atribuições administrativas, de apoio e operacionais
de policiamento, fiscalização de trânsito e de estacionamento
regulamentado, tendo transcorrido todas as fases de lances,
de análise dos documentos de habilitação, bem como
aprovação de amostras, conforme parecer de análise de
amostra, observados os preceitos do Decreto n. 3.555/2000,
Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002
e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA e HABILITADA para o
objeto desta licitação as EMPRESAS discriminada a seguir,
relacionando-a com os respectivos lotes:
EMPRESA: ROMILDA BONFIM ZEGULHAN, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.469.363/0001-04: LOTE 01 – Vestimentas ESTAR
Item

Und.

Quant.

Descrição

Marca

Valor Unt.

Valor Total

ROMALHAS

R$ 9,45

R$ 661,50

01

Unid

70

Camiseta,
conforme Anexo
I do Edital.

02

Unid

70

Calça, conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 44,45

R$ 3.111,50

03

Unid

50

Colete,
conforme Anexo
I do Edital.

ROMALHAS

R$ 32,60

R$ 1.630,00

04

Unid

70

Boné, conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 13,75

R$ 962,50

TOTAL
DO
LOTE R$
6.365,50

LOTE 03 – Vestimentas GUARATRAN
Item

Und.

Quant.

Descrição

Marca

Valor Unt.

Valor Total

01

Unid

90

Calça
operacional,
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 41,47

R$ 3.732,30

02

Unid

15

Calça tipo
social,
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 83,97

R$ 1.259,55

90

Camisa manga
curta cor azul,
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 40,48

R$ 3.643,20

30

Camisa manga
longa cor azul,
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 42,48

R$ 1.274,40

03

04

Unid

Unid

05
Unid
90
Camiseta manga curta, conforme Anexo I do Edital.
ROMALHAS
R$ 8,97
R$ 807,30

06

TOTAL DO
LOTE R$
11.691,45

Unid

30

Colete
(masculino/
feminino),
conforme
Anexo I do
Edital

ROMALHAS

R$ 32,49

R$ 974,70
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LOTE 04 – Jaqueta, Culote e Boné GUARATRAN
Item

01

Und.

Unid

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Quant.

Descrição

Marca

Valor Unt.

Valor Total

30

Jaqueta
(masculina/
feminina),
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 127,74

R$ 3.832,20

ROMALHAS

R$ 180,38

R$ 3.607,60

02

Unid

20

Jaqueta de
motociclista
(masculina/
feminina),
conforme
Anexo I do
Edital.

03

Unid

90

Boné,
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 12,54

R$ 1.128,60

40

Culote
(calça) para
motociclista
(masculina/
feminina),
conforme
Anexo I do
Edital.

ROMALHAS

R$ 197,79

R$ 7.911,60

04

Unid

TOTAL
DO
LOTE R$
16.480,00

Valor total dos lotes 01, 03 e 04: R$ 34.536,95 (trinta e
quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e
cinco centavos).
EMPRESA: ALLFAB IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA
- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.596.265/0001-92: LOTE
02 – Jaqueta ESTAR
Item
01

Und.
Unid

Quant.

Descrição

Marca

Valor Unt.

Valor Total

40

Japona,
conforme
Anexo I do
Edital.

Allfab

R$ 125,00

R$ 5.000,00

TOTAL
DO
LOTE
R$
5.000,00

Valor total do lote 02: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
EMPRESA: RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALÇADOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
17.571.452/0001-26: LOTE 05 – Calçados Agentes de
Trâmsito GUARATRAN
Item

01

Und.

Unid

Quant.

Descrição

Marca

Valor Unt.

Valor Total

40

Bota para
motociclista
(masculina/
feminina),
conforme
Anexo I do
Edital.

RAFALE

R$ 287,00

R$ 11.480,00

02
Unid
20
Bota cano curto operacional, conforme Anexo I do Edital.
RAFALE
R$ 199,00
R$ 3.980,00

03

Unid

90

Bota tática
8” (Coturno),
conforme
Anexo I do
Edital.

RAFALE

R$ 206,00

R$ 18.540,00

TOTAL DO
LOTE R$
34.000,00

Valor total do lote 05: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
VALOR TOTAL DO PREGÃO: R$ 73.536,95 (setenta e três
mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco
centavos.
À vista do presente resultado, submeto o processo à análise
da autoridade superior. Guarapuava, 19 de outubro de 2015.
PAULO CEZAR TRACZ- Pregoeiro Oficial da SURG

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 038/2015
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a confecção
de uniformes e fornecimento de calçados, a serem utilizados
pelo Agentes de Trânsito e de Estacionamento do Guaratran
no exercício das suas atribuições administrativas, de apoio
e operacionais de policiamento, fiscalização de trânsito e de
estacionamento regulamentado.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 038/2015, HOMOLOGA para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo
Cezar Tracz, autorizando, quando necessário, a contratação
do objeto licitado, junto à empresa e com os valores abaixo
descritos:
EMPRESA: ROMILDA BONFIM ZEGULHAN, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.469.363/0001-04:
LOTE 01 – Vestimentas ESTAR - TOTAL DO LOTE R$ 6.365,50
LOTE 03 – Vestimentas GUARATRAN - TOTAL DO LOTE R$
11.691,45
LOTE 04 – Jaqueta, Culote e Boné GUARATRAN - TOTAL DO
LOTE R$ 16.480,00
Valor total dos lotes: R$ 34.536,95 (trinta e quatro mil quinhentos
e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).
EMPRESA: ALLFAB IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.596.265/0001-92: LOTE 02
– Jaqueta ESTAR - TOTAL DO LOTE R$ 5.000,00
EMPRESA: RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALÇADOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
17.571.452/0001-26: LOTE 05 – Calçados Agentes de Trânsito
GUARATRAN - TOTAL DO LOTE R$34.000,00
VALOR TOTAL: R$ 73.536,95 (setenta e três mil quinhentos
e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos. Guarapuava,
21 de outubro de 2015. - FERNANDO DAMIANI Diretor
Administrativo da SURG
ERRATA Ref. Ao extrato da dispensa 13/2015
ONDE SE LÊ:
EXTRATO DE DISPENSA
DISPENSA: 013/2015
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de plotagem de projetos e mapas.
Itm

Qtd

Unid

Objeto

Valor Unit

Valor total

12,00

180,00

01

18

Unid.

Plotagens de mapas
tamanho A0

02

60

Unid.

Plotagens de projeto
especial 1,5 a 2m

15,00

420,00

03

300

Unid.

Plotagens tamanho
A0 color

6,00

1.500,00

04

50

Unid.

Plotagens tamanho
A1

5,00

175,00

05

10

Unid.

Plotagens tamanho
A3

3,00

20,00

VALOR TOTAL
R$ 2.295,00

CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
CONTRATADA: MADACTEL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELETRICA LTDA ME
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II parágrafo primeiro do Art. 24
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 09/09/2015 – FERNANDO DAMIANI – Diretor
Administrativo. Guarapuava, 10 de setembro de 2015.
FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo
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CONTRATADA: Gnap & Simão Ltda – Me; inscrita no CNPJ
sob o nº 15.630.055/0001-52.

LEIA –SE:

EXTRATO DE DISPENSA
DISPENSA: 013/2015
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de plotagem de projetos e mapas.
Itm

Qtd

Unid

Objeto

Valor Unit

Valor total

10,00

180,00

01

18

Unid.

Plotagens de mapas tamanho
A0

02

60

Unid.

Plotagens de projeto especial
1,5 a 2m

7,00

420,00

03

300

Unid.

Plotagens tamanho A0 color

5,00

1.500,00

04

50

Unid.

Plotagens tamanho A1

3,50

175,00

05

10

Unid.

Plotagens tamanho A3

2,00

20,00

VALOR TOTAL
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2.295,00

R$

CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
CONTRATADA: MADACTEL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELETRICA LTDA ME
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II parágrafo primeiro do Art. 24
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 09/09/2015 – FERNANDO DAMIANI – Diretor
Administrativo. Guarapuava, 10 de setembro de 2015.
FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
confecção, pintura e instalação de guara-corpo em vidro
transparente, incolor, temperado e laminado, com espessura
de 8mm (4+4) junto ao guarda-corpo de ferro existente.
Base do corrimão (guarda-corpo) tubo de ferro de 90cm de
altura x 90mm de diâmetro, aumentado em 20 centímetros
da altura existente, com pintura em esmalte sintético na
cor branca, ou seja, cada tubo (base) ficará com 1,10cm de
altura. Vidros: 84,04 metros quadrados de vidro transparente,
incolor temperado e laminado, com espessura de 8mm (4+4)
fixado sobre o guarda corpo existente. Corrimão (guardacorpo) existente: altura de 90cm x 76,40m = 68,76 metros
quadrados. Conforme descritos e especificados no Anexo I
do Edital de Pregão Presencial nº 005/2015, e ratificado na
Proposta da CONTRATADA, devidamente homologada pela
CONTRATANTE. Que dele passa a fazer parte integrante e
indissociável, independentemente de sua transcrição, para
todos os efeitos legais.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo até a data de 24 de outubro
de 2015.
VALOR DO CONTRATO: O valor permanece inalterado.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 043/2015

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8666/93.

RECURSOS ORÇAMENTARIOS: 3.3.90.39.16.00 – Atividades
Sistema Registro de Preços
da Câmara Municipal de Guarapuava – Estado do Paraná.
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava
– SURG, por seu diretor administrativo, torna público que
Guarapuava, 22 de setembro de 2015.
realizará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 043/2015
João Carlos Gonçalves
DATA: 11/11/2015						
Presidente
HORARIO: 14h00m
ATA
DE
REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus,
ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS
N.º 004/2015
câmaras e protetores para os veículos da SURG.
Aos
quinze
dias
do
mês
de
outubro
do
ano de 2015, na
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
Sala
de
Reuniões
da
Câmara
Municipal
de Guarapuava,
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal
Estado
do
Paraná,
sito
a
Rua
Pedro
Alves,
n.º 431, Centro,
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n.
a
Câmara
Municipal,
neste
ato
representada
pelo seu
1168/2006;
Presidente,
o
Sr.
João
Carlos
Gonçalves,
as
licitantes;
NARKA
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA-EPP,
inscrita
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
no
CNPJ
84.949.668/0001-70,
representada
legalmente
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua neste ato pelo Sr. Edson Luiz Primak, portador do RG. Nº
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 759.124 -1 SSP/PR e CPF: 213.894.899-49, e a empresa
T.M. ARAÚJO – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº
a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 19.988.744/0001-94, representada legalmente neste ato pelo
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licitação” Sr. Thiago Marcelo de Araújo , portador do R.G. nº 87045935
ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de juntamente, o Diretor de Gestão Administrativa, Sr. Luiz Antônio
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo Siqueira Martins , o Pregoeiro o Sr. Marcelo Pereira Maciel e
ao custo da reprodução gráfica. Para todas as referências de o Sr. Bruno Strechar Gestor da presente Ata de Registro de
tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, Preços, conforme a classificação das propostas apresentadas
22 de outubro de 2015. (a) FERNANDO DAMIANI - Diretor no Pregão Presencial N.º 007/2015 – Sistema de Registro
de Preços, e a Ata de Julgamento de Preços, RESOLVEM,
Administrativo da SURG.
registrar os preços para eventual aquisição de material de
Câmara Municipal
limpeza ,conforme condições constantes do ANEXO I do Edital
de Pregão nº 007/2015 que originou a presente ATA, o qual
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015
integrante desta, independente de transcrição, tendo sido o(s)
referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja(s)
Ref. Pregão Presencial Nº 005/2015
proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º (primeiro) no certame
acima numerado, conforme segue:
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava - Estado
do Paraná.
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Item

01

02

03

04

05

06

07

Descrição
Limpa vidros, embalagem
plástica, 500 ml –
unidade. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ 84.949.668/0001-70.
Lustra móveis, frasco
de 200ml, apresentando
em sua composição
cera microcristalina, cera
de parafina, silicone,
solventes alifáticos e
fragrância suave, que
proporcione brilho seco,
proteção e diminuição
de aderência de poeira
e marcas d água, com
registro no Ministério
da Saúde. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Limpador multiuso a
base de alquilbenzendo,
sulfonato de sódio, álcool
etoxilado, coadjuvantes,
sequestrantes e perfume
e água. Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Álcool liquido 46º,
embalagem de 01
litro. Vencedor: Narka
Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Desodorizador de
ambientes, aerosol,ingred
ientes:solubilizantes,coad
juvantes,ebutano/propano
em frasco de alumínio
de 360ml. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Detergente líquido,
neutro, biodegradável,
testado e aprovado
dermatologicamente,
acondicionado em
frasco de 500 ml,
contendotensoativos
aniônicos, glicerina,
coadjuvante,
conservante. Tendo como
componente ativo linear
alquilbenzeno sulfonato
de sódio. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Esponja para limpeza
dupla face, anti-bactéria.
Dimensões mínimas: 110
mm x 70 mm x 20 mm
– unidade. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.

Unidade
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Quant.

Valor
unitário
08

Unidade de
500ml.

50

R$ 2,91

09

Unidade de
200 ml

10
50

R$ 3,53

11

Unidade de
500ml.

300

R$ 3,25
12

01 litro

40

R$ 3,80

13

Unidade de
360 ml

70

R$ 7,55
14

15
Unidade de
500 ml

150

R$ 1,40

16

Unidade

100

R$ 0,71
17

Boletim Oficial do Município - 106
Pano de limpeza em
algodão, branco.
Dimensões mínimas: 80
cm x 50 cm- unidade.
Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Flanela amarela ou
alaranjada. Dimensões
mínimas: 30 cm x 40 cm
– unidade. Vencedor: TM
DE ARAÚJO - ME. CNPJ
nº 19.988.744/0001-94.
Saco de lixo plástico ,
preto,60 litros - pacote com
100 unidades. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Desinfetante/germicida
à base de o-benzilpclorofenol ou cloreto de
didecil dimetil amônio e
cloreto de alquil propil
de dimetil benzil amônio,
com aroma de pinho, com
tampa abre/fecha 500
ml. Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Sabão em barra, neutro,
glicerinado, 200 gr –
unidade. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Esponja de aço, pacote
(mínimo de 60 gr) com
8 unidades – pacote –
Referências: Bombril,
Brilho Ypê e Assolan.
Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Luva Em látex resistente;
palma antiderrapante;
interior liso, com
acabamento nas
bordas. Tamanho:
Médio. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Rodo de espuma, base
em madeira 10X40 CM.
Cabo em madeira com
aproximadamente 140CM
de comprimento, fixado a
base por meio de rosca.
Espuma envolvendo a
base fixa. Vencedor: TM
DE ARAÚJO - ME. CNPJ
nº 19.988.744/0001-94.
Vassoura com cerdas
de nylon com cabo.
Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Pano de prato, na cor
branca, 100% algodão,
medindo no mínimo
45x48 cm. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.

Unidade

80

R$ 6,25

Unidade

40

R$ 3,95

Pacotes
com 100
unidades

300

R$ 18,60

240
Unidade

R$ 3,68

Unidade

30

R$ 3,43

Unidade

20

R$ 1,41

Unidade

150

R$ 3,68

Unidade

40

R$ 5,84

Unidade

30

R$ 6,65

Unidade

40

R$ 3,68
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18

19

20

21

22

23

Papel toalha, branco
especial, categoria AI,
100% fibras celulósicas
virgens. Medidas
aproximadas 21 cm x
23 cm. Fardo c/ 2000
folhas. Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Papel higiênico branco,
folha dupla, picotado,
1ª linha, 100% fibras
celulósicas virgens, sem
aparas, não reciclado.
Fardo com 04 rolos de
30 m cada. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Papel higiênico rolão,
branco, folha simples,
gofrado, 1ª linha, 100 %
fibras celulósicas virgens,
sem aparas, não reciclado
– unidade com 300 m –
pacote com 8 unidades.
Vencedor: Narka
Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170.
Sabonete líquido. Galão
com 5 litros – unidade,
essência de erva doce,
certificado pela ANVISA.
Vencedor: TM DE
ARAÚJO - ME. CNPJ nº
19.988.744/0001-94.
Sabão em pó, embalagem
de 01 Kg com a seguinte
composição: tensoativo
aniônico, tamponantes,
coadjuvantes,
branqueadoróptico,
sinergistas, corante,essê
ncia,carga,água,alvejante
e alquilbenzeno sulfato de
sódio.deve ter registro na
ANVISA /MS. Vencedor:
TM DE ARAÚJO - ME.
CNPJ nº 19.988.744/000194.
Cera do Tipo: Acabamento
Acrílico 2 em 1 Selador e Acabamento
para pisos. Com a
seguinte composição:
Emulsão de copolímero
acrílico, emulsão de
polietileno, fragrância,
metildiglicol, tributoxietil
fosfato, conservante e
água. Embalagem de
05 litros. Vencedor:
Narka Distribuidora de
Medicamentos Ltda – ME.
CNPJ nº 84.949.668/000170
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RG: 87045935

Fardo com
2000 folhas.

Fardo com
04 rolos de
30 m. cada

360

R$ 24,76

.........................................................................................
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ nº 84.949.668/0001-70
Edson Luiz Primak
RG. Nº 759.124 -1 SSP/PR
…………………...............................……………..
Luiz Antônio Siqueira Martins
Diretor de Gestão Administrativa

80

.............................................................................
Bruno Strechar
Gestor da presente Ata de Registro de Preços.

R$ 4,40

……………………………….........................…..
Marcelo Pereira Maciel
Pregoeiro
Pacote
com 08 unidades

Testemunhas:
150

R$ 27,40

Nome:
Nome:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Galão de 05
- litros

Caixa com
1kg

25

R$ 19,58

40

R$ 8,64

O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, de acordo com o
disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e em
consonância com a justificativa apresentada e, também, com
o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa, e,
ainda, conforme consta no Processo de Dispensa nº 007/2015,
RESOLVE RATIFICAR a contratação por dispensa de licitação
em favor da empresa: MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES –
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 77.028.082/0001-07. Objeto: a)
Microfone sem fio UHF simples – KRU - 301; b) Microfone sem
fio UHF duplo – KRU – 302. Valor R$ 1.340,00 (mil trezentos
e quarenta reais).
Guarapuava, 16 de outubro de 2015.
João Carlos Gonçalves
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

05 litros

10

R$
117,00

Guarapuava, 15 de outubro de 2015.
...............................................
João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
.........................................................................
T.M. DE ARAÚJO - ME
CNPJ Nº 19.988.744/0001-94
Representante: Thiago Marcelo de Araújo

O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, de acordo com o
disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e em
consonância com a justificativa apresentada e, também, com
o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa, e,
ainda, conforme consta no Processo de Dispensa nº 006/2015,
RESOLVE RATIFICAR a contratação por dispensa de licitação
em favor da empresa: ALPA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.101.323/0001-34. Objeto: Aquisição de duas
catracas. Valor R$ 7.540,00 (sete mil quinhentos e quarenta
reais).
Guarapuava,16 de outubro de 2015.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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