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L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Através da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Avenida Visconde de
Taunay, 950, subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para ciência dos interessados, que estará aberto a partir do dia 18
de fevereiro de 2013 até o dia 08 de março de 2013, a inscrição ao processo de Chamamento Publico para Credenciamento
de Pessoa Jurídica vinculadas ao ensino ou apoio ao ensino e desenvolvimento da área médica para prestar serviço médico e
ambulatorial a nível de clínica geral, para atendimento de adultos e crianças, junto as unidades dos Centros de Atendimento da
Saúde – CAS – Uvaranas, Nova Rússia, Oficinas e Central, nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput,” e da Lei 4.608 de
04 de setembro de 1991 e suas alterações e instrução normativa n° 01, de 05 de dezembro de 1991, que estará disponível no
local acima especifico.

Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para a participação estarão disponíveis, a partir
do dia 18 de fevereiro de 2013, no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e na Diretoria Adjunta
de Administração, na Secretaria Municipal de Saúde, paço Municipal, ou através do endereço eletrônico do Município:
WWW.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2013.
Secretaria Municipal de Saúde

EDSON ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 257/2012 

Objeto e finalidade: Contrato de Locação do Imóvel sito à Rua Theodoro Rosas nº871, Centro, com área de 
503,25m², exclusivamente para o desenvolvimento das atividades do Conservatório., conforme o disposto do 
protocolado 3030194/2012. 
Contratado: ERICA SCHUBERT ESPERIDIÃO  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item 

6,00 SVÇ Locação de imóvel  
Valor: R$23.696,58( vinte e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos )   
Prazo: 6 (seis) mese  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
4413 339036150000 SECRETARIA MUN. DE 

CULTURA E TURISMO 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 
29/11/12 - Elizabeth Silveira Schmidt - Secretária Municipal de Cultura e Turismo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÂO 10/2012
Ata: 2 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:  28/02/2012 até     28/02/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8359 COMERCIAL ROTCIV  LTDA (41)  30311861/    

E-mail  comercial.rotciv@terra.com.br 
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

3 1.171,00 BNA Bobina térmica de 57 mm de largura. Rolo de 40 metros. Cor amarela. 
/SILFER 8,10 

15 655,00 RL Pano Multi Uso absorvente, descartável picotado, cor azul - rolo com 300 
metros /BETANIN 

93,95 

Ata: 3 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:   28/02/2012 até     28/02/2013 

   Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
7994 LENINE TONIOLO (41) 3024-9020 0 

E-mail   
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

7 926,00 FRC Desinfetante em pó granulado para uso no preparo de hortifruticolas. 
Composição docloroisocianureto de sódio com no mínimo 2,5% de cloro ativo. 
Com registro na ANVISA /MS. Apresentar registro. Frasco com 500 gramas. 
/SANIT VEG 

8,20 

17 12.315,00 RL Papel toalha absorvente, em bobina, com multipicotes na cor branca, alta 
absorção,alta qualidade, macio 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo 
com 200 folhas. /KITHEN 

5,50 

23 394,00 UND Saco de lixo na cor vermelha. Capacidade 100 litros. Espessura 08 micras. 
Pacote com 100 unidades. /NECPLAST 

29,90 

24 401,00 PCT Saco plástico transparente picotado 40 x 30 cm com 0,08 micras de 
espessura em pacote de 100 unidades /LIMPLAST 

4,50 

 
Ata: 4 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:   28/02/2012 até     28/02/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10177 MARCELO JACOB 41-3019-1565/41 7813 9641   
E-mail  marcelo_jacob98@hotmail.com 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 246,00 BNA Bobina de saco plástico transparente picotada de 5 kg (30 x 40 cm) , com 

0,08 micras de espessura - Bobina com 500 unidades  /NEISANPLAST 
9,00 

2 551,00 BNA Bobina de saco plástico transparente picotada de 8 kg (35 x 50 cm) , com 
0,08 micras de espessura - Bobina com 500 unidades /NEISANPLAST 15,90 

9 1.066,00 CX Guardanapo de papel descartável de alta qualidade . Com 4 dobras .Cor 
branca. Macio. Alta absorção,100% celulose virgem ( não reciclado ). 
Tamanho 20 x 20 cm Pacote com 50 unidades. /BOAMESA 

0,39 

11 137,00 CX Marmitex descartável em alumínio com tampa nº 8 - caixa com 100 
unidades/BOREDA  

12,00 

12 13.120,00 PCT Pacote de papel para embalagem monolúcido branco. 100% Biodegradável. 
Com impressão de logotipo e informações fornecidas pela SMS.Tamanho de 
no mínimo 10 x 18 cm. Pacote com 1.000 unidades. /SÃO JOSE 

11,00 

16 178,00 RL Papel alumínio - Rolo largura 30 cm x 100 metros /BOREDA 15,18 
 
Ata: 5 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:   28/02/2012 até     28/02/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10178 SOLO COMERCIAL LTDA 41-3249-1040   
E-mail  solo.licita@gmail.com 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
14 1.090,00 MÇ Palitos de fósforo - Maço com 10 Caixas de 40 palitos cada. Cada palito de 

madeira deverá ter no mínimo 15mm de comprimento. /QUELUZ 
11,85 

22     00 UND Reservatório para sabonete líquido com tampa. Para saboneteira de 
parede.Capacidade de 800 ml. Dimensão altura 12 cm, profundidade 9 cm , 
largura 8 cm .Mangueirinha em látex de 7 cm de comprimento. /PREMISSE 

4,72 

 
Ata: 6 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:   28/02/2012 até     28/02/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
2502 SUPERMERCADO FIEBIG LTDA 042 222 8906   

E-mail  fiebig_evandro@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
4 517,00 PCT Canudo flexível descartável , diâmentro 6 mm e comprimento 210 mm - 

embalado individualmente. Pacote com 50 unidades. /PRAFESTA 
0,80 

5 350,00 CX Colher em plástico branco descartável para refeição, linha forte ou master ou 
luxo - caixa com 500 unidades /SERTPLAST 

26,88 

6 233,00 CX Copos descartáveis de 200 ml para água, branco leitoso frisado, bordas 
arredondadas e dentro das normas ABNT., caixa com 2500 unid. (a empresa 
vencedora do item /COPOSUL 

56,95 

8 104,00 CX Faca em plástico branco descartável para refeição, linha forte ou master ou 
luxo - caixa com 500 unidades /SERTPLAST 

26,00 

10 105,00 CX Guarfo em plástico branco descartável para refeição, linha forte ou master ou 
luxo - caixa com 500 unidades /SERTPLAST 

29,35 

13 78,00 CX Palito de dente roliço médio de madeira descartável embalado 
individualmente - Caixa com 2000 unidades /TEOTO 6,49 

20 119,00 CX Pote em plástico transparente descartável capacidade 500 ml com tampa - 
Caixa com 1.000 unidades COPOSUL 

139,45 

21 163,00 CX Pote em plástico descartável transparente capacidade 100 ml com tampa - 
Caixa com 2.500 unidades / COPOSUL 

83,99 

25 255,00 PCT Saco plástico transparente para amostra de alimentos com tarja para 
anotação. Tamanho 15 x 35 cm - Pacotes com 100 unidades /SCHEMEN 

5,68 

26 12.773,00 PCT Sacola plástica na cor branca.100% Biodegradável. Com impressão de 
logotipo e informações fornecidas pelas Secretarias requisitantes. 
Capacidade 2,5 quilos. Tamanho de 30 x 40 cm. Pacote com 1.000 unidades. 
/FLEXIBAG 

28,19 

 
Ata: 7 
Pregão:  10     Proc:  28 
Data do Pregão:07/02/12     Validade da ATA:   28/02/2012 até     28/02/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
4804 TCA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - ME 3028-2174  -  3028-5433  

E-mail  cltca@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
18 7.784,00 PCT Papel toalha absorvente, interfolha 2 dobras, na cor branca, alta absorção, 

100% celulose virgem, não reciclado. Alta qualidade, macio. Pacote com 
2.000 folhas. /BACCARIN 

7,89 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÂO 551/2012
Ata: 8 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:  29/02/2012 até     01/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10968 Alessandro jose deschk 42  9145  4545 / 9911  1111   
E-mail  alessandro@aleseg.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
21 110,00 PAR botinas de segurança confeccionado em couro hidrofugado, com biqueira de aço, solado 

Poliuretano bidensidade, sem cadarço, cor preta. Numeração a confirmar. Com CA. 
/CARTON 

34,00 

23 214,00 PAR botinas de segurança de vaqueta hidrofugada, com biqueira de aço, solado PU 
bidensidade, sem cadarço, cor preta, com CA Numeração a confirmar /CARTON 

32,80 

24 295,00 PAR botinas de segurança sem biqueira, em "nobuck" hidrofugada, com cadarço com solado 
de PU bi densidade injetado e costura no sistema Strobel. Cor Castor OU Preta com CA). 
Numeração a confirmar. 

52,99 

26 346,00 UND botinas de segurança, de vaqueta hidrofugada, sem biqueira, sem cadarço, solado de PU 
bidensidade, cor preta, com CA numeração a confirmar   /CARTON 

32,89 

38 46,00 PAR calçados de segurança, de vaqueta hidrofugada, sem biqueira, com cadarço, solado em 
PU bidensidade, cor preta, com CA. Numeração a confirmar  /CARTON 

46,00 
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Ata: 9 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

 Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

10509 
ARENA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 17 3221 6343   

E-mail  arenastok@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
10 521,00 UND Avental de segurança, confeccionado em PVC com forro de poliéster, tamanho 1,20m, na cor 

preta, com CA   /CANGUÇÚ 4,00 

11 1.098,00 UND Avental Impermeável de segurança longo, confeccionado em PVC forrado, com três (3) 
cordões de ajuste, cor branca, com CA. /CANGUÇÚ 5,59 

14 392,00 PAR botas de  Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,  
cano longo, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, com solado 
antiderrapante, com CA.  Cor Branca. Numeração a confirmar-   

18,97 

16 19,00 PAR botas de  Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,  
cano curto, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, com solado 
antiderrapante, com CA.  Cor preto. Numeração a confirmar-  /ZUK 

18,80 

17 53,00 PAR botas de  Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,  
cano curto, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, com solado 
antiderrapante, com CA.  Cor branco. Numeração a confirmar-  /ZUK 

17,58 

28 1.580,00 UND Calça de segurança com elástico ou cordão sintético na cintura para ajuste, confeccionado 
em PVC, com CA, TAMANHOS A CONFIRMAR/MAICOL   9,19 

41 2224,00 PAR calçados de segurança, tipo sapato feminino,modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, cano acolchoado, confeccionada em couro curtido ao cromo, sem biqueira, palmilha 
de montagem sem sintético, solado PU monodensidade colado ao cabedal, cor preta, com 
CA, numeração a confirmar./CARTON 

39,00 

59 20,00 UND Cinturão de Eletricista tipo abdominal, confeccionado em couro duplo, com almofada 
confeccionada em espuma recoberta em couro, dotado de duas argolas em "D" 
confeccionadas em aço forjado, fixas ao cinto por meio de chapa de aço e rebite de cobre, 
uma fivela com pino de aço forjado, utilizado para ajuste; equipado com porta ferramentas e 
porta fita, com talabarte e mosquetão/MG 

295,95 

84 73,00 PAR luvas de cobertura - confeccionadas em vaqueta curtida ao cromo na palma, dedos, dorso e 
punho, com reforço externo entre o polegar e o indicador e, reforço meia lua no pulso, com 
CA Tamanhos a confirmar/CANGUÇÚ  

22,34 

89 320,00 PAR Luvas de raspa de 1ª qualidade punho de 20 cm/CANGUÇÚ 7,70 
90 34,00 PAR Luvas de raspa de 1ª qualidade punho de 36 cm/CANGUÇÚ 12,00 
93 600,00 PAR Luvas térmicas, confeccionadas em brim beneficiado com revestimento de neoprene, tipo 

mão de gato, resistentes a no mínimo 300ºC, comprimento de 36 cm, com CA/VOLK 
150,00 

95 21,00 PAR mangote de segurança confeccionado em raspa de couro, com tira em raspa para ajuste 
presa por meio de arrebite e fivela metálica, com CA/CANGUÇÚ 

13,80 

102 733,00 UND Óculos de segurança com armação em nylon, proteção lateral e lentes em policarbonato 
escura com C.A/FVS 

2,25 

105 1.449,00 UND Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça em 
policarbonato com lentes escuras para proteção contra radiações solares, com CA/KALIPSO 

2,20 

106 62,00 UND Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central 
e duas fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato 
incolor, com tratamento antiembaçante, com apoio nasal e proteção lateral injetados do 
mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade 
para o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e 
proteção nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são 
compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao 
arco por meio de pino metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das 
extremid/KALIPSO 

4,30 

108 144,00 PAR perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, 
duas talas em polipropileno nas laterais ou três talas em aço revestidas em polipropileno ou 
três talas frontais em polipropileno até o joelho afixadas por solda eletrônica, fechamento em 
velcro, acabamento em viés, com CA/PROTPRAY 

22,56 

109 242,00 PAR perneiras confeccionadas em raspa de couro, com tiras e fivela para fixação, com 
CA/CANGUÇÚ 11,00 

110 40,00 PAR perneiras de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, 
duas talas em polipropileno nas laterais ou três talas em aço revestidas em polipropileno ou 
três talas frontais em polipropileno até o joelho afixadas por solda eletrônica, fechamento em 
velcro, acabamento em viés. Com CA/PROSTSPRAY 

19,00 

117 447,00 UND Protetor facial de acrílico incolor com espessura de 2mm e comprimento de 8 polegadas, com 
ajuste de tamanho sem catraca, com CA/ PLASTCOR 

7,39 

133 187,00 UND Vestimenta de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorepelente com 
impregnação de fluorcarbono, composto por: calça com cordão, reforçada com perneira até a 
altura da coxa em PVC, tratado com resina e repelente impermeabilizante; camisa com 
ombreiras acolchoadas, com capuz aclopado, gola careca com fechamento em velcro, 
mangas longas e com cordão de fechamento no abdômen; viseira em acetato transparente 
com acabamento no mesmo tecido da vestimenta; boné tipo touca árabe; avental com alças 
para fixação na camisa em PVC tratado com resina e repelente, to-talmente 
impermeabilizado, com CA. TAMANHOS A CONFIRMAR /PROTSPRAY 

83,40 

 
Ata: 10 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA 4332546426   

E-mail  willian_odonto@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
115 30,00 UND Protetor de gônadas, com cinto em velcro e fecho regulável, com equivalência 

de 0,5mm de Pb./N MARTINS 120,00 

116 27,00 UND Protetor de tireóide de borracha pumblífera e flexível, com equivalência em 
PB de 0,5mm/N MARTINS 

69,00 

 
Ata: 11 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

     Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10236 DEJAIR LUIS NAHORNY 42      3624 0807   
E-mail  virtualserigrafia@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
13 2.216,00 UND Boné de tecido estilo aba frontal, disponível em diversas cores e padrões, com tira de ajuste 

de tamanho na parte posterior e orifícios de ventilação, envolvendo um casquete interno de 
plástico semi-rígido dotado de espuma de amortecimento de impactos. Com serigrafia. 
/VIRTUAL SERIGRAFIA 

7,00 

31 2.212,00 UND Calça masculina, confeccionada em brim pesado 100% algodão sarja  3/1, gramatura 260 
gramas /metro quadrado + ou - 5%, tingimento com Idantren, cor a confirmar, um bolso 
traseiro chapado, laterais frontais tipo faca, cós com elástico 4 cm de altura, com costura 
elastiqueira quatro agulhas na parte traseira, com passador simples de 10mm de largura, 
aplicado gancho para fechamento no cós e zíper de 18 cm, com fecho frontal de botão. 
aplicação de faixas de Sitel Neon de 2,5cm de largura na coxa. Tamanho P/M/G/GG/XG a 
confirmar. /VIRTUAL SERIGRAFIA 

35,99 

43 360,00 UND Camisa  masculina cor cáqui ou cor a confirmar,    com bolso no lado esquerdo, gola esporte 
pespontada, frente semi aberta, pala dianteira, mangas longas com bainhas fixas, costas em 
tecido único, confeccionada em brim pesado 100% algodão sarja 3/1, gramatura 260 gramas 
/metro quadrado + ou - 5%, tingimento com Idantren Tam. P/M/G/GG/XG a 
confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

27,85 

44 294,00 UND Camisa confeccionada em malha de 180 fios penteados, gola pólo com bolso na frente, 
unissex, manga curta, Cor verde musgo, com bordado no bolso (brasão da Prefeitura) na 
manga esquerda (símbolo da Segurança do Trabalho) "SESMT - Segurança do Trabalho" 
Logo da Secretaria solicitante, com modelagem a confirmar.P/M/G/GG/XG Tamanho a 
confirmar /VIRTUAL SERIGRAFIA 

28,40 

45 374,00 UND Camisa confeccionada em malha de 180 fios penteados, gola pólo, unissex, manga curta, 
Cor verde claro ou a definir.  Tamanho a confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

28,39 

46 385,00 UND Camisa confeccionada em malha de 180 fios penteados, gola pólo, unissex, manga longa, 
Cor verde claro ou a definir.  Tamanho a confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 29,99 

47 2.190,00 UND Camisa masculina cor azul Royal,  com bolso no lado esquerdo, Gola esporte pespontada, 
frente semi aberta, pala dianteira, mangas curtas com bainhas fixas, costas em tecido único, 
aplicação de faixas de Sitel Neon de 2,5cm de largura no tórax, espalda e mangas., 
confeccionada em brim leve 100% algodão sarja 2/1, gramatura 208 gramas /metro quadrado 
+ ou - 5%, tingimento com Idantren P/M/G/GG/XG, Tamanhos a confirmar. /VIRTUAL 
SERIGRAFIA 

29,00 

48 2.350,00 UND Camisa masculina cor azul Royal,  com bolso no lado esquerdo, Gola esporte pespontada, 
frente semi aberta, pala dianteira, mangas longas com bainhas fixas, costas em tecido único, 
aplicação de faixas de Sitel Neon de 2,5cm de largura no tórax, espalda e mangas., 
confeccionada em brim leve 100% algodão sarja 2/1, gramatura 208 gramas /metro quadrado 
+ ou - 5%, tingimento com Idantren P/M/G/GG/XG, Tamanhos a confirmar. /VIRTUAL 
SERIGRAFIA 

29,65 

50 693,00 UND Camiseta gola pólo, tecido em poliviscose, cor a confirmar, manga curta, com serigrafia do 
lado esquerdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA Tamanho P/M/G/GG/XG a 
confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

19,69 

75 1.023,00 UND Jaqueta com zíper, elásticos nos punhos, meio elástico na cintura, forro com lã "acrílica", cor 
azul royal Tamanho P/M/G/GG a combinar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

75,99 

77 76,00 UND Jaqueta com zíper, elásticos nos punhos, meio elástico na cintura, forro com lã "acrílica", 
COR A COMBINAR com a seguinte serigrafia na frente e nas costas: Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa - SMAPMA Tamanho a confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

80,30 

78 97,00 UND Jaqueta com zíper, elásticos nos punhos, meio elástico na cintura, forro com lã "acrílica", 
COR A COMBINAR com a seguinte serigrafia na frente e nas costas: Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa - SMICQP Tamanho a confirmar/VIRTUAL SERIGRAFIA 

80,30 

 
Ata: 12 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

 Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10969 Gayer med produtos medicos e odontologicos ltda  41 3392 6700   
E-mail  gayermed@hotmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

2 283,00 UND Apoio para teclado em P.U Integral, confeccionado em elastômero cor preta/SERIART 19,00 
97 177,00 UND Mouse Pad com Apoio Ergonomico em Gel, confeccionado em tecido elastodieno cor 

preta/CLONE 
19,99 

 

Ata: 13 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

9455 
LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
LTDA 

 51 3757 0000   

E-mail  vendas@luvex.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
68 470,00 UND Creme de proteção microbiológico, potes ou bisnagas de 200g, com CA/ LUVEX 9,70 
69 2.460,00 UND Creme protetor para a pele, água,óleo,tinta-resistente que, quando aplicado forma uma 

película de proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos tais tintas base 
solvente e base água, água, tolueno, xileno, n´-hexano, cloreto de metileno, percloroetileno, 
tricloroetileno, metiletilcetona, acetona, benzina, thinner, água-raz, gasolina, óleo mineral, 
óleo diesel, querosene, Nujol e adesivos base água e base solvente. Creme protetor grupo 
3. Sem silicone. Pote plástico com 200g. Com número do Certificado de Aprovação./LUVEX 

3,30 

70 7.380,00 UND Creme Protetor Solar UVA fator 50 (mínimo), com repelência a insetos, resistente à água e 
ao suor por pelo menos 06 horas, bisnaga com 120g, com CA/LUVEX 

6,30 

 
Ata: 14 
Pregão:  551     Proc:  1172 
Data do Pregão:06/12/11     Validade da ATA:   29/02/2012 até     01/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8378 R. C. SANTI & CIA LTDA 3225 8066   

E-mail  diego@prodseg.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

3 17,00 UND Avental de Chumbo, com tiras cruzadas e fecho em velcro. Equivalência em chumbo de 
0,5mm de PB /UNEMOL 390,00 

4 11,00 UND Avental de Chumbo, de borracha plumblífera com equivalência em PB de 0,5mm, com capa 
em corino e acabamento em deblum. /UNEMOL 

470,00 

5 688,00 UND Avental de raspa, sem emenda com 1 metro de comprimento e tiras de raspa para ajuste 
na cintura e pescoço, com CA  /LCI 

14,39 

7 15,00 UND Avental de segurança tipo barbeiro - confeccionado em nylon impermeável, manga longa, 
com elástico no punho. Fechamento pelas costas através de tiras do mesmo tecido. 
Lavável e resistente a desinfecção com hipoclorito de sódio e álcool etílico (70%). Cor 
preta. / SOLDASUL 

70,88 

12 12,00 UND Avental impermeável e térmico – avental de segurança confeccionado em material com 
tratamento impermeável, isolante térmico, atóxico que permita contato com alimentos, 
repelente a óleo e que seja lavável. Tiras de ajuste do mesmo material. Na cor branca, 
tamanho 1,00m x 0,60m   /VOLK 

100,00 

15 26,00 PAR botas de borracha cano longo, sem forração, com soladoantiderrapante, com CA. Cor 
preta. Numeração a confirmar /VULCABRAS 

32,99 

18 550,00 PAR botas de  Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só 
peça,  cano longo, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, 
com solado antiderrapante, com CA.  Cor branco. Numeração a confirmar-  /ZUQUIBRÁS 

24,50 

19 324,00 PAR botas de  Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só 
peça,  cano medio, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, 
com solado antiderrapante, com CA.  Cor preto. Numeração a confirmar-  /ZUQUIBRAZ 

21,00 

20 380,00 PAR botas de Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só 
peça, cano longo, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana,, 
com solado antiderrapante, com CA. Cor Preta. Numeração a confirmar  /ZUQUIBRAS 

25,00 

22 270,00 PAR botinas de segurança de vaqueta curtida ao cromo hidrofugada sem componentes 
metálicos, com fechamento em elástico nas laterais,gaspea forrada em sintético não tecido, 
com biqueira de PVC, palmilha de sintético não tecido, solado PU bidensidade bicolor, 
injetado diretamente no cabeda, sem cadarço, Cor preta, com Certificado de Aprovação 
(CA),  gravado no couro /CARTON 

42,00 

27 821,00 PAR botinas de segurança, de vaqueta hidrofugada, sem biqueira, sem cadarço, solado de PU 
bidensidade, cor branca, com CA numeração a confirmar   /CARTON 

31,79 

32 228,00 PAR Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento com 
elástico, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com bico de aço, solado 
de borracha nitrílica resistente a alta temperatura. Cor preta. Com Cerfificado de 
Aprovação. Numeração a confirmar. /KADESH 

70,00 

33 00 PAR Calçado de segurança feminino, fechamento em elástico. Cabedal confeccionado em couro 
curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada 
pelo processo strobel, solado mono densidade, injetado bicolor ao cabedal. Cor PRETA 
com Certificado de Aprovação (CA),  gravado no couro.       Numeração a confirmar 
/CARTON  

57,59 

34 308,00 PAR Calçado de segurança feminino, fechamento em elástico. Cabedal confeccionado em couro 
curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada 
pelo processo strobel, solado mono densidade, injetado bicolor ao cabedal. Cor branca, 
com Certificado de Aprovação (CA),  gravado no couro.       Numeração a confirmar  
/CARTON 

57,59 

35 82,00 PAR Calçado de segurança tipo tênis com fechamento em cadarço, Cabedal confeccionado em 
couro curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético 
fixada pelo processo strobel, solado mono densidade colado e blaqueado (costurado) ao 
cabedal, cor branca, com CA, numeração a combinar /KADESH 

58,28 

36 179,00 PAR Calçado de segurança tipo tênis com fechamento em cadarço, Cabedal confeccionado em 
couro curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético 
fixada pelo processo strobel, solado mono densidade colado e blaqueado (costurado) ao 
cabedal, cor preta, com CA, numeração a combinar /KADESH 

49,90 

37 2.200,00 PAR Calçado de segurança, de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento em 
elástico, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha montada pelo 
sistema strobel, com biqueira de aço, palmilha de aço e solado de poliuretano bidensidade 
injetado direto no cabedal. Cor preta. Com Certificado de Aprovação. Numeração a 
confirmar. /KADESH 

49,00 

40 297,00 PAR calçados de segurança, tipo sapato feminino,modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, cano acolchoado, confeccionada em couro curtido ao cromo, sem biqueira, 
palmilha de montagem sem sintético, solado PU monodensidade colado ao cabedal, cor 
branca, com CA, numeração a confirmar. /CARTON 

59,29 

51 55,00 UND Capa 7/8 confeccionada em tecido Omni® Plus 7 (aprox. 235g/m²) , tecido composto de 
88% de algodão (com tratamento retardante as chamas que permanece durante toda vida 
útil da vestimenta), e 12% de fibras de alta tenacidade, fechamento frontal em velcro 
retardante as chamas de 25mm; gola social; manga canhão; costura com linha de meta-
aramida, com bolsos frontais com lapela; incremento de faixas nas cores verde ou laranja 
com 7,5cm de largura e no centro uma faixa refletiva cor cinza de 2,5cm de largura, cor  
azul royal.Tamnaho P/M/G/GG/XG a confirmar /PROTENGE 

440,00 

52 228,00 
 
 
 
 

UND Capa de chuva em nylon naval emborrachado preto, comprimento de 1.50 m, com pala e 
capuz com ajuste por meio de cordão. Costura dupla termo-soldada. Fechamento frontal 
duplo por meio zíper e velcro.  Capuz com extensão de 45 cm. Mangas compridas com 
acabamento em elástico no punho duas aberturas frontais diagonais nas laterais da capa 
na altura da cintura com proteção anti-chuva. Deve acompanhar porta-capa confeccionado 
no mesmo material, com passador para o cinto. /PONTANEIRO  

74,75 

53 2.340,00 UND Capa de chuva em PVC forrado, com capuz, manga longa, junta soldadas, e fechamento 
com botão de pressão, cor amarela, com CA. Tamanho a confirmar   /SOLDASUL 

8,50 

58 241,00 UND Cavalete móvel para sinalização, com painel duplo, com parafusos nas partes superiores 
para abertura e fechamento, em PVC de 2mm, dimensões de 279 mm X 650 mm, na cor 
amarela e com dizeres em preto. "Cuidado Piso Escorregadio"/PLASTCOR 

28,40 

65 41,00 UND Conjunto de segurança para eletricista Risco 2 - Confeccionado em tecido 100% algodão 
com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9, composto de: calça de cós, com dois 
bolsos frontais e dois bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas; Camisa com gola 
tipo esporte com botão de pressão, abertura frontal, com mangas longas e punhos 
americanos, fechados por botão de pressão, com fitas refletivas na altura dos ombros e 
costas.Tamanho P/M/G/GG/XG a confirmar /COMANDERS 

299,00 

67 90,00 M Corda de segurança semi-estática, com trançado triplo e alma central. Trançado externo 
em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em 
multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de 
identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Trançado interno em 
multifilamento de poliamida e alma central torcida em  multifilamento de poliamida. 
Diâmetro de 12mm. - Carga de Ruptura: Cabo completo: 20kn = 2.038(kgf) Cabo sem capa 
externa (mínimo): 15kn=1.529(kgf), /PLASMODIA 

3,50 

71 29,00 UND Dispositivo trava-quedas autoblocante confeccionado em aço inoxidável, para uso com 
corda 12mm, composto de um cadarço extensor em poliéster, com 30mm de largura e 
300mm de comprimento, equipado com mosquetão tipo gancho, em aço carbono, com 
dupla trava de segurança. Sistema de trava com estrias arredondadas e polidas, com 
alavanca que quando acionada pressiona o olhal para baixo mantendo o equipamento 
travado na posição desejada./HERCULES 

172,98 

72 82,00 UND Faixa de sinalização em polietileno zebrada preta/amarela, com 7cm de largura e 
espessura de 0,15 mm com tratamento Bioretado rolo com 200m/SEGMENTOCOMERCIAL 

5,00 

79 45,00 UND Lona de PVC com bainha dupla e ilhoses para fixação na cor laranja, medindo 4x4m 
/MASTER LONA 

206,00 

82 31,00 PAR Luva tricotada com revestimento de borracha e fechamento no punho e anticorte. 
Tamanhos a confirmar. Com CA. (par)1019547  /KALIPSO 

14,90 

83 2.342,00 PAR luvas de borracha nitrilica, com palma antiderrapante, revestida por algodão flocado, cor 
verde, espessura 0,45 mm, com CA, tamanhos a confirmar.  /KALIPSO 

4,30 

85 4.982,00 PAR luvas de látex - forradas com flocos de algodão, com palma antiderrapante, tamanhos 
P/M/G e GG, cor amarela,comCA./VOLK 

1,40 

87 27,00 PAR luvas de látex para trabalhos em baixa tensão, até 500 Volts, com CA Tamanhos a 
confirmar /ORION 

183,00 

91 479,00 PAR luvas de vaqueta de couro, tipo petroleiro, tamanhos a confirmar. Com CA/ KALCE 10 8,80 
92 40,00 UND Luvas plumblíferas, fabricadas em borracha pumblífera e flexível, com equivalência em Pb 

de 0,5mm. /KONEX 
208,00 

96 1.400,00 UND Mascara tipo bico de pato N95, com carvão ativado, com CA. PROSAFETY 2,05 
98 46,00 UND Óculos de proteção com hastes tipo espátulas na mesma cor da armação, em nylon preto e 

lentes de Policarbonato na cor amarela, com proteção anti-risco, proteção UV 99% , 
recomendado para o uso noturno, com CA /KALIPSO 

2,60 

99 34,00 UND Óculos de proteção com vidro plumbífero, com proteção frontal e lateral, com equivalência 
em Pb de 0,5mm/KONEX 

339,00 

100 22,00 UND Óculos de segurança com armação em nylon, proteção lateral e lentes com filtro de luz 
(maçarico), com CA/PROSAFETY 

7,56 

101 2.031,00 UND Óculos de segurança com armação em nylon, proteção lateral e lentes em policarbonato 
incolor, com CA/KALIPSO 

1,90 

103 20,00 UND Óculos de segurança com lentes em Policarbonato incolor com tratamento anti-risco e 
antiembaçante, resistente a impacto e choques físicos (sólidos ou líquidos- inclusive 
ácidos) armação em polipropileno cinza, recoberta com silicone de forma que favoreça o 
ajuste ao rosto do usuário, ampla visão, com tira elástica que permite o ajuste. Com 
CA/KALIPSO 

27,00 

107 44,00 UND Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em 
uma única peça de PVC azul claro transparente, com sistema de ventilação indireto. O 
sistema de ventilação indireto é composto de 08 fendas na parte superior e 04 fendas na 
parte inferior; tirante elástico (nylon ou de neoprene) para ajuste à face do usuário e visor 
de policarbonato ou acetato incolor. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do 
usuário. Com número do Certificado de Aprovação. /KALIPSO 

7,99 

continua...
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111 348,00 UND Placas de sinalização, brancas, em PVC de 1mm com dimensões de 200mm X 300mm, 
com dizeres a serem informados/M2 

15,00 

113 1.820,00 UND Protetor auditivo de inserção- confeccionado em silicone, com três flanges, cordão em 
PVC, com NRRsf de no mínimo 11dB, com CA. /KALIPSO 

0,59 

114 201,00 UND Protetor circum-auricular com haste plástica com ajuste das conchas, conchas de plástico 
rígido com revestimento interno de espuma e almofadas externas com espuma recobrindo 
as conchas, com NRR(sf) mínimo de 18 dB(A), com CA / AGENA 

20,50 

119 00 UND Respiradores dobráveis com filtro AB PFF2, com dois elásticos e tira metálica para ajuste 
do septo nasal, com CA /PROSAFETY 

1,23 

120 920,00 UND Respiradores dobráveis com filtro PFF2, com dois elásticos e tira metálica para ajuste do 
septo nasal, com CA /PROSAFETY 

0,90 

121 900,00 UND Respiradores dobráveis para vapores orgânicos, com dois elásticos e tira metálica para 
ajuste do septo nasal, com CA /PROSAFETY 

2,00 

122 66,00 UND Respiradores Purificadores de Ar com manutenção, tipo Peça Semi-Facial, com corpo da 
peça em silicone, duas válvulas de inalação, dotadas de encaixe para fixação dos 
cartuchos com filtros e regulagem para ajuste na cabeça com tirante elástico, com CA. /MG 

29,79 

129 17,00 UND Talabarte de segurança duplo confeccionado em cadarço de poliéster preto 50mm, 
costuras em linha de nylon 16 multicolorida e encerada, dois mosquetões forjados, com 
dupla trava de segurança, em aço carbono polido e cromado, com abertura de 53mm em 
duas das extremidades, com absorvedor de energia do mesmo material e mosquetão tipo 
gancho, com dupla trava de segurança com abertura de 20mm. Com número do Certificado 
de Aprovação.  /MG 

176,75 

130 38,00 UND Trava-quedas para corda FACINTOS 139,00 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÂO 609/2012
Ata: 15 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:  07/03/2012 até     07/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA 43 3554 6426   

E-mail  willian_odonto@hotmail.com/administrativo@biologicadistribuidora.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
107 95.000,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril , 

capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de 
borracha, graduação firme e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 
0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32. /SAFETY JET 

0,55 

108 96.000,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril , 
capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de 
borracha, graduação firme e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 
0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32.  /SAFETY JET 

0,62 

109 99.720,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril , 
capacidade de 10 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de 
borracha, graduação firme e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 
0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32.  /SAFETY JET 

0,74 

 
Ata: 16 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013      

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10840 CBS - Médico Científica Comércio e Representação Ltda 11 3347 2700  
E-mail  tais@cbsmed.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
13 93,00 UND Agulha descartável anestésica epidural Agulha descartável de anestesia 

peridural 17 G x 3 ½ estéril apirogênica para anestesia peridural. Com  bisel 
tipo "Tuony" com ponta curva e calcanhar cego.Cânula de marcada em cm;  
Canhão Luer-Lok, com visor translúcido e internamente cônico.  Reduz o 
risco de punção acidental da duramáter devido ao bisel de ponta curva, 
permite correto posicionamento e previne a possibilidade de seccionar o 
cateter epidural;  Proporciona perfeito conhecimento da profundidade de 
inserção;  Garante conexão segura e facilita a inserção do cateter.  / BD 
TUCHY 

13,61 

14 120,00 UND Agulha descartável anestésica epidural Agulha descartável de anestesia 
peridural 18 G x 3 ½ estéril apirogênica para anestesia peridural. Com  bisel 
tipo "Tuony" com ponta curva e calcanhar cego. Cânula de marcada em cm;  
Canhão Luer-Lok, com visor translúcido e internamente cônico.  Reduz o 
risco de punção acidental da duramáter devido ao bisel de ponta curva, 
permite correto posicionamento e previne a possibilidade de seccionar o 
cateter epidural;  Proporciona perfeito conhecimento da profundidade de 
inserção;  Garante conexão segura e facilita a inserção do cateter.  / BD 
TUCHY 

13,46 

15 39.813,00 UND Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 20 
gramas por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo 
com as  especificações da NRB 14.056.  / BD TUCHY 

0,35 

16 43.242,00 UND Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 32 
gramas por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo 
com as  especificações da NRB 14.056.  / BD TUCHY 

0,69 

17 27.714,00 UND Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 42 
gramas por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo 
com as  especificações da NRB 14.056.  / BD TUCHY 

0,71 

18 26.904,00 UND Atadura de crepom medindo 6 cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 13 
gramas por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo 
com as  especificações da NRB 14.056.  / BD TUCHY 

0,23 

19 20.500,00 UND Atadura de crepom medindo 8 cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 17 
gramas por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo 
com as  especificações da NRB 14.056.  / BD TUCHY 

0,30 

29 00 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 22 G, siliconizado, 
câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco. Agulha de 
aço inox com bisel curto, trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 
10555-5),  cor azul, conector luer.  BD ANGIOCATH 

0,66 

114 815,00 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico , sem válvula, estéril 
nº 4 /CPL 0,29 

115 20.000,00 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico , sem válvula, estéril 
nº 6 /CPL 0,29 

116 914,00 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico, sem válvula,  estéril 
nº 18 /CPL 

0,48 

143 1.840,00 UND Termômetro clínico, embalagem plástica, digital, 32 a 42 Graus Celcius, 
display com números grandes, uso retal, axilar e oral, função autodesliga. / 
TERMOMED   

9,00 

147 107,00 RL Tubo cirúrgico de látex 100% natural nº 203. Indicado para laboratórios e 
uso em hospitais. Resistente a tração e ação de produtos  químicos. Isento 
de aroma ou perfume. Diâmetro interno de 6,0 mm e diâmetro externo de 
10,0 mm. Rolo de 15 metros./LEMGRUBER 

29,00 

148 132,00 RL Tubo em silicone nº 203 Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translúcido, 
antialérgico , atóxico biocompatível, reesterilizável por diversas vezes em 
autoclave ou óxido de etileno, antiaderente e hidrofóbico. Estável entre  
temperatura de - 60º C a + 250ºC, utilizável em drenagem sucção de 
aspirador cirúrgico. Rolo com 15 metros./TAYLOR 

58,92 

 
Ata: 17 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10304 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  43 3024 4600   
E-mail  cirurgicalondrina@gmail.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

3 12,00 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo B 204 - nº14. Pacote com 
12 unidades.  /PROCARE 

10,00 

4 12,00 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo G 212 - nº13. Pacote  com 
12 unidades.  /PROCARE 10,00 

5 12,00 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo G 212 nº 10. Pacote com 
12 unidades.  Apresentar amostra 10,00 

6 12,00 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo PH 338 nº5 . Pacote com 
12 unidades.  /PROCARE 

24,00 

7 12,00 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo cortante tipo PH 338 nº6. Pacote com 
12 unidades.  Apresentar amostra 24,00 continua...

8 12,00 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº06. Pacote  com 12 
unidades.  /PROCARE 

10,80 

9 12,00 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº07. Pacote  com 12 
unidades.  Apresentar amostra 

24,00 

10 12,00 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº08. Pacote  com 12 
unidades.  /PROCARE 

24,00 

11 12,00 PCT Agulha de sutura triangular tipo B 1204 - nº11. Pacote  com 12 unidades.  
/PROCARE 

24,00 

12 12,00 PCT Agulha de sutura triangular tipo B 1204 - nº14. Pacote com 12 unidades.  
/PROCARE 

24,00 

37 144,00 UND Cera para osso. Hemostático cirúrgico. Tablete ./POLISUTURE 9,90 
40 341,00 UND Desincrostante em pó para material cirúrgico. Embalagem 1 kg./PAKTO 9,70 
43 5.400,00 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, polipropileno 

atóxico, 5 ml, com etiqueta de identificação /INJEX 
0,25 

53 00 UND Escova degermação, com clorexidina à 2%, estéril, embalada 
individualmente. /RIOQUIMICA 1,15 

67 8188,00 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, largura 50 
mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-alergênico. /CIEX 

3,23 

69 3.899,00 UND Fralda Descartável Geriátrica tamanho GG. Para pacientes com  peso entre 
: 100 a 120 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta 
absorção, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, formato 
anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos 
com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras laterais para boa 
fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total da 
manta de no mínimo 9 cm.  /MASTERFRAL 

1,25 

70 1.500,00 UND Frasco com nutrição enteral em PVC, estéril, graduado e embalado 
individualmente com capacidade para  300ml / BIOBASE 

0,50 

74 830,00 L Iodopovidona ( PVPI) a 10 % com 1% de iodo livre, solução degermante 
frasco de 1.000 ml./LABORIODINI 

11,10 

99 6.000,00 UND Petrolato (Vaselina) em pasta Tubo 30 g para uso hospitalar. /RIOQUIMICA 3,19 
112 7.738,00 GL Solução bactericida  de hipoclorito de sódio a 1 % . Para uso hospitalar. 

Galão de 5 litros./ BELA QUIMICA 
26,99 

137 70,00 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 4, 2 vias, com balão de 30 ml, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para 
todos os tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a 
coletores, capacidade balão e calibre marcados na válvula./SOLIDOR 

1,31 

138 130,00 UND Sonda, látex siliconizado, modelo Foley, nº 6, 2 vias, com balão de 30 ml, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para 
todos os tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a 
coletores, capacidade balão e calibre marcados na válvula./SOLIDOR 

1,31 

142 36,00 UND Suporte de braço para coleta de sangue com concha e haste em aço 
cromado, altura regulável entre 0,88 cm a 1,25 cm. Base em tubo retangular 
(30x50mm), branco, com pintura eletrostática a pó, com eficiência 
anticorrosiva por meio de fosfatização. /RENASCER 

95,00 

 
Ata: 18 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013   

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9585 COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (47) 3433-2065  -   

E-mail  cointer@cointer.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
68 6.955,00 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, largura 100 

mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-alergênico.  Apresentar 
amostra/ 3M 

8,26 

 
Ata: 19 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
3739 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA 41    2102 8344   

E-mail  macrosul@macrosul.com 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
54 141,00 UND Esfignomanômetro infantil, com braçadeira resistente, flexivel de fácil 

modelagem, bom ajuste no paciente, lavavel, fecho que permita uma boa 
fixação, manguito e pera de material antideformante e de boa vedação, com 
valvula de metal para retenção e esvaziamento de ar, pera e tubos conectores 
de borracha, sem emendas, manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 
300 mm/hg, de facil leitura, preciso e resistente./PREMIUM 

57,00 

56 00 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 0,6 mm x 1 metro de comprimento. /IOL 33,00 
57 00 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 0,8 mm x 1 metro de comprimento. /IOL 33,00 
58 00 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 1,0 mm x 1 metro de comprimento. /IOL 15,00 
59 00 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 1,2 mm x 1 metro de comprimento. /IOL 15,00 
75 04,00 UND kit de laringoscopia completo com 1 cabo adulto e 1 cabo infantil.Confeccionado 

em aço inox. Deve acompanhar lâminas curvas e retas nº 0,1,2,3,4 e lâmpada 
halógena./ MD 

730,00 

79 04,00 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 0 /MD 68,00 
80 04,00 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 1 /MD 68,00 
81 04,00 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 2 /MD 68,00 
82 04,00 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 3 /MD 68,00 
83 04,00 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 4/MD 68,00 
84 08,00 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 0 /MD 68,00 
85 08,00 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 1 /MD 68,00 
86 08,00 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 2 /MD 68,00 
87 08,00 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 3 /MD 68,00 
88 08,00 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 4 /MD 68,00 
101 62,00 UND Pinça Pozzi  confeccionada  em aco inox de 1ª. qualidade, medindo 24cm de 

comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente 
os dados de identificacao e procedencia procedência nacional. Garantia de 10 
anos contra defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação./ GOLGRAN 

30,00 

144 40,00 UND Tesoura Iris curva.  Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 
11 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação. ./ GOLGRAN 

8,00 

145 40,00 UND Tesoura Iris reta.  Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 
11 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação. ./ GOLGRAN 

8,00 

 
Ata: 20 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 3263 2594   

E-mail vendas@dimaci.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
26 6.132,00 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 16 G, siliconizado, 

câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco. Agulha de 
aço inox com bisel curto, trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 
10555-5),cor cinza, conector luer.  /SOLIDOR 

0,57 

52 14.400,00 UND Escalpe 27 G para infusão intra-venosa com agulha siliconizada, asas 
flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em aço inox adaptador luer coleta 
múltipla, estéril, descartável sem dispositivo de segurança.  /SOLIDOR 

0,14 

61 60,00 UND Fio de sutura nylon preto monofilamento diâmetro 9-0. Agulha 3/8 círculo 
cilíndrica , tamanho 0,65 cm. Taper Point Comprimento do fio: 13 cm.  
/BIOLINE 

60,50 

90 
00  

Luva cirúrgica, látex natural, número 6,5 , estéril, comprimento mínimo de 28 
cm, lubrificada com pó /SANRO 

0,75 

91 00 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 6,5 , estéril, comprimento mínimo de 28 
cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, formato anatômico, 
conforme norma ABNT e abertura asséptica.  /SANRO 

0,75 

92 00 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 7,0, estéril, comprimento mínimo de 28 
cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, formato anatômico, 
conforme norma ABNT e abertura asséptica.  /SANRO 

0,75 

93 00 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, 
lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, formato anatômico, 
conforme norma ABNT e abertura asséptica.  Apresentar amostra 

0,75 

95 840,00 RL Papel para esterilização em forma de rolo. Tamanho: 12 cm x 100 metros.  
/SANRO 

33,66 

106 234.400,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml graduada 
em 100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. 
Com agulha 13 x 3,8 parede fina e bisél trifacetado.  /BD 

0,1870 

118 00 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº8, com guia, ponta dupla radiopaca com 
peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, marcas identificação, 
descartável, estéril, embalagem individual./SILMAG 

20,13 

119 00 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº10, com guia, ponta dupla radiopaca com 
peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, marcas identificação, 
descartável, estéril, embalagem individual. ./SILMAG 

20,00 

120 220,00 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº12 com guia, ponta dupla radiopaca com 
peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, marcas identificação, 
descartável, estéril, embalagem individual. ./SILMAG 

20,00 

121 290,00 UND Sonda nasogástrica, polivinil flexível, transparente, nº 4, atóxica, atraumática, 
estéril e descartável, longa. ./Mark med 

0,39 

156 00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 8,0, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, 
estéril/SOLIDOR 

1,70 

 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°947 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 201304

Ata: 21 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

10799 DMEDIC COMERCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA. 

 41 3078 2200   

E-mail  ana@dmedic.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
39 290,00 UND Cuba retangular  confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, medindo 30cm x 

20cm x 4cm. Capacidade 1.800ml aproximadamente. Garantia de 10 anos contra 
defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação./ARTINOX 

31,74 

46 500,00 UND Equipo macrogotas com bureta para administração de medicamentos e soluções, 
ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de 
frasco/ampola/bolsa, contendo protetor e  camera graduada de 0 a 100 ml. Estéril, 
atóxico, apirogênico. Embalado individualmente./TKL 

2,370 

55 2.230,00 UND Extensor equipo soro, para perfusão bomba de seringa, pvc cristal com no  mínimo 
120 cm, pinça corta fluxo, conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, 
estéril e descartável /EQUIFLEX 

1,31 

71 4.500,00 UND Gorro cirúrgico descartável com  tiras em TNT (tecido não tecido) 30 g/m2. 
/DESCARPACK 

0,15 

76 1.650,00 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 

0,095 

77 340,00 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 12, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 

0,11 

78 00 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 0,11 

89 1.300,00 RL Lençol hospitalar descartável 100% celulose branca de 70 cm de largura, rolo de 50 
metros. /GOPEL 

4,33 

110 131.600,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril , 
capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de 
borracha, graduação firme e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, 
numerada de 1 em 1ml. Sem agulha.  DESCARPACK 

0,052 

111 81.670,00 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril , 
capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de 
borracha, graduação firme e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, 
numerada de 1 em 1ml. Sem agulha.  DESCARPACK 

0,061 

 
Ata: 22 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013      

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9317 FIDARE COM E REPRES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 41-3072 3190   

E-mail  fidarelicitacao@onda.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
49 19.050,00 UND Escalpe 23 G para infusão intra-venosa com agulha siliconizada, asas 

flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em aço inox adaptador luer coleta 
múltipla, estéril, descartável com dispositivo de segurança compatível com 
a NR 32./LABOR IMPORT 

0,99 

50 22.520,00 UND Escalpe 25 G para infusão intra-venosa com agulha siliconizada, asas 
flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em aço inox adaptador luer coleta 
múltipla, estéril, descartável com dispositivo de segurança compatível com 
a NR 32.  ./LABOR IMPORT 

0,99 

 
Ata: 23 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9383 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA 43-3557 2778 / 3554 6426   

E-mail  licitacoes@medsonda.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
38 300,00 UND Coletor de urina para incontinência urinária masculino, confeccionado em látex 

com extensão nº 05 de diâmetro 26,5cm e comprimento 11,5cm. 
/MEDSONDA 

0,90 

102 27.130,00 UND Protetor de cone ou tampa de cone para vedação de catéteres endovenosos, 
ésteril apirogênico, atóxico. Embalados individualmente./MEDSONDA 0,11 

124 936,00 UND Sonda nasogástrica, polivinil flexível, transparente, nº 10, atóxica, atraumática, 
estéril e descartável, longa./MEDSONDA 

0,42 

134 15.120,00 UND Sonda uretral nº4 estéril, descartável, apirogênica. Confeccionada em tubo 
PVC atóxico siliconizado, transparente, maleável, com 2 orifícios circulares, 
uniformes na ponta, longa de calibre padrão. Embalagem individual.  
/MEDSONDA 

0,29 

135 316,00 UND Sonda uretral nº14 estéril, descartável, apirogênica. Confeccionada em tubo 
PVC atóxico siliconizado, transparente, maleável, com 2 orifícios circulares, 
uniformes na ponta, longa de calibre padrão. Embalagem individual.  
/MEDSONDA 

0,35 

 
Ata: 24 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2101 5151   

E-mail  pontamed@pontamed.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
41 00 GL Detergente desincrostante enzimático. Embalagem galão de 5 litros. 

/RIOQUIMICA 
107,80 

96 -15,00 RL Papel termosensível para impressão de ultrassom usado em impressora 
modelo video printer Tamanho 110mm largura. Rolo 50 metros.  /LAMEDID 

49,00 

117 00 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº6 com guia, ponta dupla radiopaca com 
peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, marcas identificação, 
descartável, estéril, embalagem individual./EMBRAMED 

19,80 

146 00 RL Tubo cirúrgico de látex 100% natural nº 204. Indicado para laboratórios e uso 
em hospitais. Resistente a tração e ação de produtos  químicos. Isento de 
aroma ou perfume. Diâmetro interno de 6,0 mm e diâmetro externo de 12,0 
mm.  Rolo de 15 metros /BIOSANI 

47,50 

 
Ata: 25 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5627 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 41 2169 4848   

E-mail  marcondes.neves@prodiet.com.br 
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
27 00 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 18 G, siliconizado, 

câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco. Agulha de 
aço inox com bisel curto, trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 
10555-5),cor verde,  conector luer. /SOLIDOR 

0,34 

28 4.975,00 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 20 G, siliconizado, 
câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco. Agulha de 
aço inox com bisel curto, trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 
10555-5), cor rosa conector luer.  /SOLIDOR 

0,34 

30 00 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 24 G, siliconizado, 
câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco. Agulha de 
aço inox com bisel curto, trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 
10555-5), cor amarelo,  conector luer.  /SOLIDOR 

0,36 

31 144,00 UND Cateter venoso central para punção venosa, confeccionado em poliuretano, 
estéril, radiopaco, termosensível tamanho  4,5 Fr ( Freench ) x 12,5 cm , guia 
metálica com ponta em J, sistema de sutura opcional, agulha introdutora de 21 
Ga. Seringa de 5ml, dilatador de vaso. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico, com lote, data de fabricação e validade impresso na 
embalagem.  VESOSELD 

43,50 

42 55.400,00 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, polipropileno 
atóxico, 3 ml, com etiqueta de identificação /INJEX 

0,20 

44 13.700,00 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, polipropileno 
atóxico, 10 ml, com etiqueta de identificação /INJEX 

0,38 

45 277,00 RL Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzida em papel 
grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores 
impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de 
esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . Rolo de 100 metros de 
comprimento por 15 cm de largura./HARBO 

44,60 

66 3.008,00 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, largura 25 
mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-alergênico.  MISSNER 

1,46 

139 210,00 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 12, 2 vias, com balão de 30 ml, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para 
todos os tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82 

140 150,00 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 14, 2 vias, com balão de 30 ml, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para 
todos os tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82 

141 139,00 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 20, 2 vias, com balão de 30 ml, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para 
todos os tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82 

149 156,00 UND Tubo endotraqueal sem balão n° 2,5. Confeccionado em PVC transparente, 
estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, com 
orifício proximal e distal com conexão padrão. /SOLIDOR 

1,10 

150 120,00 UND Tubo endotraqueal sem balão n° 4,5. Confeccionado em PVC transparente, 
estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, com 
orifício proximal e distal com conexão padrão. /SOLIDOR 

1,10 

151 110,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 2,5, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,54 

152 425,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 3,5, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,54 

153 265,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 4,0, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,54 

154 310,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 4,5, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,66 

155 219,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 5,5, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,66 

157 175,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 9,0, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,66 

159 192,00 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 5,0, marcador radiopaco, 
transparente, com balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril  
/SOLIDOR 

1,66 

CONTRATOS
SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012

CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    CRECHE SAGRADOS CORAÇÕES
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013   .

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 016/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR

WALTER ELIAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 022/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO

ROMEU ALMEIDA RIBAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 028/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO

HADDAD
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 037/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ

ARINDA BORATO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 038/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSORA ODETTE MARIA BRAUNER
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 053/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSORA ODETTE COMINATO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 098/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS EMESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO DE MACEDO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 125/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÚCLEO

SANTA MARTA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 126/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELOI

FREITAS DE OLIVEIRA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 127/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 128/2012
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR

MIGUEL ARÃO RIBAS DROPA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ) dias,  de 31/12/2012 a 31/03/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 281 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
OBJETO: VALOR: 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

7 6.000,00 FRC Escopolamina butilbrometo, 10 mg, frasco de 20ml, 
solução oral - HIPOLABOR 

1,4640 

8 24.000,00 AMP Furosemida 10 mg/ml- ampola de 2 ml - SANTISA 0,3499 

11 600,00 FRC 
TERBUTALINA SULFATO, 0,3MG/ML XAROPE 
FRASCO 100ML.- PRATI 5,3000 

PRAZO: 12 ( doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 416/2012 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 287 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS -EPP 
OBJETO: VALOR: 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 48 UND Alicate hobby bico meia cana./GENERAL 6,95 
7 12 UND Base para corte A3 (30 X 45cm) ./GENERAL 46,35 
12 48 UND Espátula de polipropileno lâmina de 100 mm – 10 

centímetros de altura. Com cabo./CONDOR  3,35 

22 36 KIT Pinta bolinhas kit com 02 unidades contendo 04 formatos 
de bolinhas pequenas e 04 formatos de bolinhas 
grandes, material sintético resistente a solventes e fácil 
de limpar./CONDOR 

9,35 

24 252 UND Gliter PVC entre 100 a 200 gramas sendo 3 Uns de cada 
cor – ouro, prata e bronze,vermelho, pink, verde, 
azul./LANTECOR  

4,48 

27 60 UND Rolo decorador modelo carretilha. Modelos variados reto, 
cesta, telha./MAGO   6,20 

28 60 UND Rolo demarcador modelos variados./MAGO  4,74 
30 12 UND Suporte para pincéis com 45 cavidades./CONDOR  11,50 
31 6 FRC Tinta acrílica brillhante. Frasco entre 30 e 40 ml 

aproximado. Cores: Amarelo Cádmio, Amarelo Limão, 
Amarelo Ouro, Amarelo Pele, Azul Celeste, Azul 
Turqueza, Azul Ultramar, Branca, Laranja, Lilás, Marrom, 
Ocre Ouro, Preto, Rosa Chá, Terra Siena Queimada, 
Verde Claro, Verde Musgo, Verde Carmim e Vermelho 
Fogo./ACRILEX  

2,09 

39 6 FRC Tinta relevo dimensional com glitter. Frasco entre 30 e 
40 ml aproximado, pronta para uso, pode ser aplicada 
com o próprio bico e usada em qualquer tipo de material 
poroso e aderentes, sendo 05 Uns de cada uma das 
seguintes cores: cristal, ouro, prata, vermelho, verde, 
night star, verde esmeralda, preto, cobre e gold 
star./ACRILEX   

3,60 

44 240 UND Tela modelo painel para pintura. Tamanho 40 cm x 40 
cm./SOUZART  8,60 

continua...
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47 6 UND Tela para pintura tecido 100% algodão com aplicação de 
resinas acrilicas compatível para  tinta à óleo, acrílica e 
aquarela, na medida 30 x 40 cm /SOUZART    

5,00 

48 860 UND Tela para pintura tecido 100% algodão com aplicação de 
resinas acrilicas compatível para  tinta à óleo, acrílica e 
aquarela, na medida 20 x 30 cm ./ SOUZART   

2,47 

58 96 RL Fita floral rolo com 30 metros, sendo 04 Uns de cada 
uma das seguintes cores: verde e marrom./DEMETRIUS   3,00 

60 48 FRC Primer para materiais a base de metal, PET e vidro. A 
base de água. Frasco 100 ml Cores variadas, sendo 1 
Un de cada cor: branco, preto, azul e vermelho. Á base 
de água não tóxico./AGUIA  

5,00 

67 60 FRC Multicolage. Para colar, impermeabilizar e fazer 
trabalhos com técnica decoupage. Frasco 60 gramas ou 
aproximado./ACRILEX  

3,50 

68 720 PCT Massa colorida para biscuit sendo 5 Uns de cada cor: 
amarelo, 
branco,azul,verde,vermelho,rosa,lilas,roxo,laranja,marro
m,bege,preto e cinza. Pacote entre 90 a 100 
gramas./SPACCHI  

1,85 

73 360 UND Pano de prato liso com baínha nas laterais. Composição: 
100% algodão alvejado, bainha nas laterais, trama de 
fios regular, sem fios soltos ou  desfiados. Ideal para 
diferentes técnicas de artesanato: patchcolagem, pintura, 
bordados, crochê.Tamanho 50 cm x 70 cm./MARFIN  

2,00 

84 120 BGA Tinta acrílica para pintura em tela. Cor branco titânio. 
Bisnaga de 60 ml ou aproximada./ACRILEX   

6,15 

88 120 UND Pincel artístico chanfrado angular nº08. Confeccionado 
em cerdas de  fibra sintética dourada, cabo longo em 
madeira, virola em alumínio. ( referência pincel 413 
).KERAMIK  

7,80 

91 120 UND Pincel artístico chanfrado angular nº16. Confeccionado 
em cerdas de  pelo sintética dourada, cabo longo em 
madeira, virola em alumínio. ( referência pincel 413 
)./KERAMIK 

12,30 

102 144 UND Pincel artístico chato nº 24. Confeccionado em cerdas de  
fibra sintética,  cabo longo em madeira, virola em 
aluminio. ( referência pincel 456 ).KIT  

5,10 

103 96 UND Pincel artístico língua de gato nº 08. Confeccionado em 
cerdas de  fibra sintética,  cabo longo em madeira, virola 
em aluminio. ( referência pincel 412 )  

10,45 

104 96 UND Pincel artístico língua de gato nº 10. Confeccionado em 
cerdas de  fibra sintética,  cabo longo em madeira, virola 
em aluminio. ( referência pincel 412 ).KERAMIK  

13,76 

105 96 UND Pincel artístico língua de gato nº 12. Confeccionado em 
cerdas de  fibra sintética,  cabo longo em madeira, virola 
em aluminio. ( referência pincel 412 ).KERAMIK  

10,12 

106 96 UND Pincel artístico língua de gato nº 14. Confeccionado em 
cerdas de  fibra sintética,  cabo longo em madeira, virola 
em aluminio. ( referência pincel 412 ).KERAMIK  

19,25 

108 96 UND Pincel artistico chato nº 04. Confeccionado em cerdas de  
fibra sintética pelo curto cerdas de orelha de boi, cabo 
longo em madeira, virola aluminio ( referência pincel 421 
)./CONDOR  

2,90 

109 96 UND Pincel artistico chato nº 06. Confeccionado em cerdas de  
fibra sintética pelo curto cerdas de orelha de boi, cabo 
longo em madeira, virola aluminio ( referência pincel 421 
).CONDOR  

3,40 

111 96 UND Pincel artistico chato nº 10. Confeccionado em cerdas de  
fibra sintética pelo curto cerdas de orelha de boi, cabo 
longo em madeira, virola aluminio ( referência pincel 421 
)./CONDOR  

5,90 

112 96 UND Pincel artistico chato nº 12. Confeccionado em cerdas de  
fibra sintética pelo curto cerdas de orelha de boi, cabo 
longo em madeira, virola aluminio ( referência pincel 421 
)./CONDOR  

6,30 

118 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº . ( 
referência pincel 454 )./CONDOR 

3,10 

119 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 02. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

2,69 

120 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 04. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

2,50 

121 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 06. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

3,25 

122 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 08. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

3,45 

123 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 10. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

3,10 

124 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 12. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

3,20 

125 72 UND Pincel artistico formato chato aparado e lixado, cerdas 
brancas importada, cabo longo, virola aluminio nº 14. ( 
referência pincel 454 ). /CONDOR  

3,30 

126 576 NOV Linha especial para crochet  100% algodão mercerizado, 
novelos com 1000 metros sendo 04 Uns de cada uma 
das seguintes cores: branco (2), vermelho (314), azul 
escuro (1566) verde bandeira (629), verde claro (2609) e 
preto (1)./ISIS SUPREMO   

6,50 

130 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit cozinha./SPACCHI  7,00 
131 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit flores 

médias./SPACCHI  
3,00 

133 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit frutas./SPACCHI 10,90 
134 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit folhas 

frisadas./SPACCHI  
7,07 

137 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit alfabeto 
grande./SPACCHI   

13,10 

138 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit alfabeto 
médio./SPACCHI  

8,03 

139 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit jardim./SPACCHI  6,69 
141 24 KIT Moldes em silicone para biscuit kit legumes./SPACCHI 5,39 
143 120 KG Massa pronta pra biscuit . Cor branca. Pacote 1 

quilo./SPACCHI 
12,30 

162 288 FRC Tinta para tecido gliter. Cores variadas: cristal, amarelo, 
vermelho, rose, violeta, azul, azul turquesa, verde 
esmeralda, verde, ouro, prata e cobre. Frasco entre 30 e 
40 ml aproximado./ACRILEX  

3,00 

163 672 FRC Tinta para tecido com expansão a calor. Sendo 2 Un de 
cada cor: branco, marfim, pêssego, amarelo bebe, 
vermelho vivo, vermelho fogo, magenta, rosa bebe, rosa 
chá, azul bebe, azul celeste, azul caribe, azul cobalto, 
siena natural, marrom, cinza lunar, preto, amarelo ouro, 
amarelo cadmio, laranja, rosa, lilás, violeta, verde 
pistache, verde musgo, abacate. Frasco entre 30 e 40 ml 
aproximado./ACRILEX 

2,00 

164 36 UND Agulha de crochê  em aço niquelado número 3./TULIP  1,85 
165 36 UND Agulha de crochê  em aço niquelado número 2./TULIP  1,85 
166 36 PAR Agulha plástica  de tricô número 4./AQUARELLA  3,70 
167 36 PAR Agulha plástica de tricô número 6./AQUARELLA  3,70 
168 12 UND Blister com 12 agulhas sortidas em aço niquelado com 

composição do sortimento: 2 agulhas nº 3 ,4 agulhas nº 
6 ,4 agulhas nº 7 ,2 agulhas nº 8./AQUARELLA  

4,20 

169 12 UND Blister com 12 agulhas sortidas em aço niquelado com 
composição do sortimento: 2 agulhas nº 5, 7 agulhas nº 
6 ,7 agulhas nº 7, 4 agulhas nº 8./AQUARELLA  

13,00 

PRAZO: 12 ( doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 425/2012 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 288 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: K- MAIS LTDA 
OBJETO: VALOR: 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
3 48 UND Alicate hobby corte diagonal./PROFIELD 7,88 
11 72 UND Pó metalizado extra fino com 2 gramas sendo 2 Uns de cada 

cor ouro pálido, ouro rico e prata./GLITTER  
68,55 

20 72 KIT Kit estecas com 12 peças para modelagem de massas em 
geral./BS  10,19 

40 2.280 FRC Tinta relevo transparente. Frasco entre 30 e 40 ml aproximado. 
Para criar efeitos de falso mosaico e relevo às pinturas e 
aplicações conferindo ao trabalho acabamento tridimensional, 
sendo 05 Uns de cada uma das seguintes cores: incolor, 
amarelo ouro, laranja, marrom, preto, azul celeste, azul 
turquesa, azul ultramar, violeta, verde oliva, verde seco, verde 
folha, verde esmeralda, magenta, pêssego, camurça, amarelo 
ocre, purpura, cereja./ACRILEX  

2,74 

82 192 FRC Base para falso mosaico, utilizável com madeira, mdf, gesso, 
cerâmica, frascos com 100 gramas, sendo 08 Uns na cor 
branca e 08 Uns incolor /ACRILEX  

4,90 

PRAZO: 12 ( doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 425/2012 

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº  0110100/
2013, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Planejamento,

C O N V O C A

Nome Emprego Clas.
Jamile Salim Arquiteto II 3º

Candidata aprovada no Concurso Público nº 003/2011 a comparecer  até o  dia 20 de fevereiro de 2013, no horário das
12:h00min às 17h:30min, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos,
sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

O não comparecimento no prazo estipulado caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 13 de fevereiro de 2013.
ENDRIGO FABIANO RIBEIRO

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 3240417

de 19/11/2012, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Assistência Social,
C O N V O C A

Nome Emprego Clas.
Carlos Alberto Ferreira Motorista 29

Candidato aprovado no Concurso Público nº 004/2010 a comparecer  até o  dia 20 de fevereiro de 2013, no horário das
12:h00min às 17h:30min, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos,
sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

O não comparecimento no prazo estipulado caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 13 de fevereiro de 2013.
ENDRIGO FABIANO RIBEIRO

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade

de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Protocolo nº 3350109 DE 30/11/2012,
C O N V O C A

Nome Emprego Clas.
Mara Diniz Braun Enfermeiro Plantonista 39

Candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2011 a comparecer  até o  dia 20 de fevereiro de 2013, no horário das
12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito
à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

O não comparecimento no prazo estipulado caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 13 de fevereiro de 2013.
ENDRIGO FABIANO RIBEIRO

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Autos de Infração/Notificação/Lançamento nºs 004/2013 a 09/2013
Razão Social: Ary Freitas Comércio e Representações Comerciais Ltda
Endereço: Rua Jaguapitã, nº 420 – Nova Rússia
Alvará: 41507
Conduta: Falta de recolhimento de tributo referente ao período 2007 a 2012.
Fundamento: Artigos 46 e 55 da Lei nº 7500/04;
Conforme protocolo nº 2680104/2012.
Notificação: Fica o contribuinte, acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do

recebimento do presente, compareça à Coordenadoria do ISS da Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, para efetuar
o pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresente defesa no mesmo
prazo.

Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Divida Ativa do município, e posterior execução fiscal
do débito.

Cumpra-se.
Ponta Grossa, 13 de fevereiro de 2013.

Denize Aparecida Hamilka
Coordenadora do ISS e ICMS

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CNPJ Nº 81.670.084/0001-08
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo Oitavo do Capítulo III do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 15 de março de 2.013,  na Sede da PROLAR, às 11:00 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

I- Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a. Relatório da Gestão;
b. Balanço Patrimonial;
c. Demonstração do Fluxo de Caixa;
d. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
e. Demonstrativo de lucros ou prejuízos apurados;
f. Parecer do Conselho Fiscal;
g. Plano de Atividades e Metas da sociedade para o exercício seguinte;
II. Destinação do resultado líquido do exercício.
III. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Anúncio: Os documentos relacionados pelo art. 133 da Lei 6.404/76 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da

empresa sito à Rua Balduino Taques, 445 2º.andar Centro em Ponta Grossa – PR.
Ponta Grossa, 13 de fevereiro de 2013.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente
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