
EDIÇÃO Nº 1.454 / ANO VII / 02 PÁGINAS 

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identifi cação profi ssional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2015

C O N T R ATO S

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESULTADO FINAL PREGÃO/REGISTRO DE PREÇOS
572/2014 –ATAS 45 A 55

Ata: 45
Pregão:  572                                      Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                   Validade da ATA: 28/01/2015   até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
8258 V. S. COSTA & CIA LTDA EPP (43) 3252-7897  

E-mail vscosta@vscosta.com.br 

CNPJ/CPF 05.286.960/0001-83

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

32 10 UND

MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR. Confeccionada com tampo e prateleira 
em aço inoxidável 0,75 mm, estrutura tubular  1,2 mm acabamento com 
bordas laterais viradas para baixo e pra dentro, resistente e sem aresta 
com acabamento polido. Rodízios de 50 mm. Estrutura acabamento cro-
mado.  Dimensões aproximadas: 1,20 m x 0,35 m x 0,80 m. MARCA: 
LEVITA-LV47I 

670,00

Ata: 46
Pregão:  572                               Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14            Validade da ATA:   28/01/2015   até      28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
8865 CONKAST VENDAS LTDA 41      3039-9918/3039-9917  41-3059-2887

E-mail   conkast@conkast.com.br

CNPJ/CPF 06.127.890/0001-83

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

12 30 UND

CAMA FOWLER  ADULTO.  Cabeceiras e peseiras confeccionadas em tu-
bos de aço redondo, estrado articulado em chapa de aço 3,2 mm com refor-
ço em ferro chato; grades laterais em tubos regulares; articulação através 
de 2 manivelas escamoteáveis cromadas com cabo em baquelite;  Pintura 
esmaltada na cor branca ou bege com tratamento antiferruginoso, acaba-
mento em pintura eletrostática a pó. Rodízios 75 mm diâmetro com freios 
de dupla ação diagonal. Proporciona Movimentos: Fawler, semi-fowler e 
tredelemburg. Dimensões aproximadas: comprimento 1,90 m X  largura 
0,90m X altura 0,65m. Acompanha par de grades laterais de abaixar em 
tubos de aço esmaltado. Capacidade de 180 quilos. MARCA: JCF/015

1.194,90

14 10 UND

CAMA FOWLER ADULTO PARA UTI. Cabeçeira, peseira e grades late-
rais  em tubo de aço de 1,2 mm. Comando manual através  de  manivelas 
escamoteáveis cromadas com cabo em baquelite;   Leito em estrutura 
tubular com tampos em chapa de aço 3,2 mm com reforço em ferro chato 
.Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó. Movimentos Fowler, Trendelem-
burg e Vascular.  Suporte de soro. Pára-choque de proteção em borracha, 
envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Rodízios 75 mm diâ-
metro com freios de dupla ação diagonal. Dimensões aproximadas: altura 
0,65m x largura  0,80m x comprimento  1,95m. Capacidade de 180 quilos. 
MARCA: JCF/015

1.990,00

17 5 UND

CARRO DE TRANSPORTE DE BANDEJA. Confeccionado em aço tubular 
quadrado ou redondo de 1,2 mm. Tampo e duas prateleiras em chapa de 
aço 0,75 mm e gradil em toda volta, alça tubular.  Rodízios giratórios 125 
mm diâmetro com  freios em diagonal.  Pára-choque de borracha  ao redor 
da plataforma inferior.  Cor branca ou bege. Dimensão aproximada 0,90 m 
X 0,60 m X 0,90m. MARCA: JCF/001

584,00

39 5 UND

PASSA CHASSI 2 PORTAS . Confeccionado em chapa de aço tratado e 
pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câma-
ra escura e a sala de raio-x, permite a abertura de apenas uma das portas 
de cada vez. Com forração interna, permite a passagem de chassi de até 
35x43cm. Dimensões: altura 60cm; largura 30cm; comprimento 45cm. 
MARCA: KONEX/02 portas

868,00

45 50 UND

SUPORTE DE SORO FIXO. Confeccionado em estrutura tubular em aço 
inox 1,20 mm, com  base em forma de H, quadripé de ferro fundido; Haste 
telescópica com regulagem de altura regulável por manípulo; Equipado 
com 4 ganchos para soro;  Dimensão aproximada: altura máxima de 200 
cm e altura mínima de 150 cm. MARCA: JCF/094

135,00

Ata: 47
Pregão:  572                                     Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                 Validade da ATA:   28/01/2015   até      
28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
9178 RENASCER  IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 43     3341-9431  

E-mail   renascer@sercomtel.com.br

CNPJ/CPF 04.198.372/0001-25

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

21 15 UND

CARRO MACA HOSPITALAR. Confeccionado em aço tubular  2,00 mm. 
Leito fi xo em chapa de aço 0,75 mm  com elevação de altura do leito 
através de manivela escamoteável cromada com cabo de baquelite. Ca-
beceira móvel através de cremalheira. Grades laterais em aço inox de 
abaixar e suporte de soro com altura fi xa. Para choque de borracha em 
toda volta. Rodas de 125 mm diâmetro com freios de dupla ação diagonal. 
Capacidade 150 Kg. Dimensão aproximada: 1,85  m X 0,55 m. MARCA: 
RENASCER/04053 

870,00

40 30 UND

POLTRONA RECLINÁVEL. Confeccionada em estrutura tubular em aço . 
Pintura esmaltada na cor branca ou bege, com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto, braço e des-
canso para os pés formato anatômicos, estofado em espuma de poliureta-
no densidade 28 revestidos em courvim. Descanso para os pés articulado 
com extensão concomitante a inclinação do encosto. Totalmente recliná-
vel. Mecanismo de reclínio em aço . Pés com ponteiras antiderrapante. 
Tecido courvim  nas cores preto, azul ou bege. Dimensão aproximada: 
1,60 m x 0,55 m x 0,45 m. MARCA: RENASCER/11002

780,00

Ata: 48
Pregão:  572                                   Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                Validade da ATA:   28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
10910 EQUIPOS COMERCIAL LTDA.  43-3031-3333  

E-mail   equipos@equiposltda.com.br

CNPJ/CPF 11.674.540/0001-77

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

8 15 UND

CADEIRA DE RODAS BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS. Confeccio-
nada em aço de 1,2mm. Assento e encosto em plástico de alta resistên-
cia. Rodas dianteiras e traseiras com pneus maciços, freios bilaterais, 
apoio de pés escamoteável em alumínio fundido, assento sanitário com 
abertura frontal; indicada para usuários até 130kg; dimensões aproxi-
madas: largura da cadeira 57 cm x altura da cadeira 93 cm x largura do 
assento: 49 cm x profundidade do assento; 42 cm  x altura do assento 
ao chão: 52 cm. MARCA: CDS

260,00

19 5 UND

CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. Confeccionado totalmente 
em chapa de aço inoxidável 1,2 mm, com duas portas laterais e três 
prateleiras internas. Rodízios giratórios 125 mm diâmetro com   freios 
em diagonal, e para-choque de borracha ao redor da plataforma inferior. 
Dimensões aproximadas: comprimento 1,00 m x largura 0,60 m x altura 
0,80m. MARCA: ARTMED

1.899,00

37 20 UND

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. Confeccionado com assento 
e encosto anatômico estofado em espuma revestida de curvim de 32 
cm de diâmetro, com 4 pés providos de rodízios giratórios de 50 mm 
diâmetro . Estrutura em tubular, altura regulável com sistema de pistão a 
gás. Apoio para os pés em arco. Pintura esmaltada  com tratamento an-
tiferruginoso; Regulagem de altura máxima 0,60 m. MARCA: SOLIMED 

130,00

38 35 UND

MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO. Confeccionado com assento  
estofado em espuma revestida de curvim de 32 cm de diâmetro, com 
4 pés providos de rodízios giratórios de 50 mm diâmetro . Estrutura em 
tubular, altura regulável com sistema de pistão a gás. Apoio para os pés 
em arco. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferrugino-
so; Regulagem de altura máxima 0,60 m. MARCA: SOLIMED

160,00

44 20 UND

SUPORTE DE HAMPER. Confeccionado em estrutura de armação 
tubular em aço inox. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó.  Pés com três 
rodízios giratórios de 50mm. Dimensão aproximada:  50 mm x  80mm. 
Acompanha saco de algodão crú pré-encolhido lavável. Capacidade 100 
litros. MARCA: SOLIMED

100,00

Ata: 49
Pregão:  572                                     Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                 Validade da ATA:   28/01/2015  até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
10931 Licimaster Comércio de Equipamentos Ltda - Eireli (41) 3334 2514  

E-mail   licitação@licimaster.com.br

CNPJ/CPF 13.236.847/0001-11

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

3 15 UND

BERÇO HOSPITALAR INFANTIL. Confeccionado em tubo redondo. Cabe-
çeira e peseira com balaustre redondo. Estrado em chapa de aço 1,5 mm 
espessura. Grades laterais móveis de abaixar sob guias cromadas. Pintu-
ra esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento 
em pintura eletrostática a pó; Pés de borracha antiderrapante; Suporte 
para soro. Dimensão aproximada: 1,30 m comprimento x 0,70 m largura x 
0,60 m altura. MARCA: METALIC MEDICAL MT179

550,00

Ata: 50
Pregão:  572                                        Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                    Validade da ATA:   28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

11167 SONHOS COLCHÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA (41)3377-5708  (41) 3277-1400

CNPJ/CPF 00.967.676/0001-59

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

23 30 UND

COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO . Confeccionado em  espu-
ma 100% poliuretano densidade 28 . Material antiácaro; antifun-
go;  antialérgico. Revestido couvim    lavável e  impermeável; 
Zíper na lateral e respiros tipo ilhós. Dimensões aproximadas: 
1,88 m x 0,88 m x 0,10 m . Cor azul. MARCA: SONHOS

193,00

Ata: 51
Pregão:  572                                      Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                  Validade da ATA:   28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

11572 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA ME

(41) 3354-1001 - 3354-
1002  

E-mail patricia@cirurgicasaofelipe.com.br 

CNPJ/CPF 07.626.776/0001-60

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 4 UND

BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA. Características técnicas míni-
mas exigidas:  reto de 1mm espessura, construído com estrutura de alumí-
nio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13 
cm, montado sobre rodízios. Dimensões: altura - 180cm; largura - 80cm.  
Cor bege ou branca. NORMATIZAÇÃO: Certifi cação pelo IPEM/INMETRO/
ABNT. MARCA: N. MARTINS

1.851,66

10 10 UND

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESOS.  Capacidade até 160 
quilos. Fabricada em estrutura 100% aço carbono, dobrável, com encos-
to almofadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, aro 
impulsor bilateral, dobrável em X duplo, apoio para os braços escamoteá-
veis em poliuretano, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas 
traseiras aro 24”, com eixo reforçado em alumínio com pneus infl áveis e 
dianteiras aro 06” com pneus maciços . Protetor de raio e protetor lateral 
de roupa. Cor preta. Dimensões  aproximadas: Largura do assento: 50 cm; 
Profundidade do assento: 40 cm ; Altura encosto: 40 cm; Altura do assento 
ao chão: 50 cm ; Comprimento total da cadeira: 97 cm ; Largura total aber-
ta: 65 cm ; Largura total fechada: 32 cm ; Altura do chão à manopla:; 87 cm 
; Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm ; Altura do assento ao apoio de 
braço: 20 cm. MARCA: PROLIFE

829,97

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - CONTRATOS ...................................................................... 1
 - DIVERSOS .......................................................................... 2

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
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 - PROLAR ............................................................................. 2

11 50 UND

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL.  Fabricada em aço carbono, pintura 
epóxi, com assento e encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro 
impulsor bilateral, apoio para braços removível e apoio para pés em pedal 
plástico retrátil, rodas dianteiras aro 06” com pneus maciços e rodas tra-
seiras aro 24” em alumínio com pneus maciços (ou infl áveis). Dimensões 
aproximadas: Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm 
; Altura Encosto: 36 cm ; Altura do Assento ao Chão: 52 cm ; Comprimento 
Total da Cadeira: 100 cm ; Largura Total Aberta: 64 cm ; Largura Total Fe-
chada: 30 cm ; Altura do Chão à Manopla: 90 cm ; Capacidade Máxima de 
Peso: 85 kg ; Altura do Chão ao apoio de Braço: 69 cm ; Altura do Assento 
ao apoio de Braço: 19 cm. MARCA: ORTOMETAL

408,43

15 10 UND

CARRO COLETOR COM TAMPA. Confeccionado em polipropileno de alta 
resistência, rodas fi xas e giratórias com sistema de equilíbrio central que 
permite facilidade nas manobras, rodas pneumáticas de 6 polegadas, dre-
no para escoamento de líquidos e sistema de molas que erguem a platafor-
ma do fundo em direção à abertura do carro. Com alça para transporte. Cor 
branca. Capacidade 400 litros a 430 litros. MARCA: TAURUS

1.580,99

16 10 UND

CARRO DE CURATIVOS OU CARRO PARA BANHO NO LEITO. Con-
feccionado em tubos quadrado ou redondo  de 1,2 mm  totalmente em 
aço inoxidável. Tampo superior e prateleira em chapa de aço inox de 0,75 
mm, grade em toda volta. Rodízios giratórios. Acompanhado de balde e 
bacia em aço inoxidável. Dimensão aproximada 0.75 m X 0,45 x 0,80 m. 
MARCA: MS

494,79

20 5 UND

CARRO MACA HIDRÁULICO HOSPITALAR. Confeccionado com grades 
laterais em aço e  leito em chapa de aço inox 1,5 mm, cabeceira para 
apoio dorsal regulável,comando por acionamento hidráulico a pedal pro-
porcionando movimento de elevação,acompanha suporte para soro .Base 
revestida em aço inoxidável, com 04 rodas de 8” sendo 02 com freios em 
diagonal, com proteção lateral de borracha . Dimensões aproximadas 
: 1,98m comprimento x 0,88m de largura, altura máxima 0,98m e altura 
mínima 0,75m. Com Colchonete.  MARCA: NUCLEOTECH

6.977,99

41 15 UND

POLTRONA RECLINÁVEL PARA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE.  
Confeccionada em estrutura em tubular. Pintura esmaltada na cor branca 
ou bege com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostá-
tica a pó.  Assento e encosto estofado em espuma de poliuretano densida-
de 28 revestidos em courvim. Braçadeira para coleta de sangue  e suporte 
para soro em aço cromados e dois apoios para braços removíveis, com 
regulagem de altura e estofados em espuma revestidos em courvim.  Mo-
vimento de Trendelemburg reclinável. Capacidade 150 quilos. Dimensões 
aproximadas: 1,70m x  0,55m x  0,45m. MARCA: RENASCER

1.319,00

Ata: 52
Pregão:  572                                   Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14               Validade da ATA:  28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12130 Cirúrgica Curitiba Comércio de Produtos Médicos Eireli  41-3605-0702  

CNPJ/CPF 07.120.917/0001-79

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

9 25 UND

CADEIRA DE RODAS BANHO HIGIÊNICA. Cadeira de rodas banho hi-
giênica. Fabricada em aço. Assento e encosto em plástico de alta resis-
tência. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
acabamanto em pintura eletrostática a pó. Rodas dianteiras e traseiras com 
pneus maciços. freios bilaterais, apoio de pés escamoteável em alumínio 
fundido, assento sanitário com abertura frontal; Indicada para usuários até 
80 Kg. Dimensões aproximadas: Largura da cadeira 53 cm x altura da ca-
deira 97 cm x largura do Assento 41 cm x profundidade do assento 42 cm x 
altura do assento ao chão: 52 cm. MARCA: JAGUARIBE

178,00

25 5 UND

COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR COM COMPRESSOR AUTO 
INFLÁVEL. Confeccionado em vinil resistente, fl exível e impermeável,  ca-
pacidade  até 120 quilos. Deve possuir no mínimo 130 células uniformes e 
alternar a pressão através de ciclos de 5 minutos de infl agem e desinfl a-
gem. Deve acompanhar controle do compressor, kit de reparo com vinil e 
cola. Dimensão aproximada: 1,86 m comprimento X 0,86 m largura X 6 cm 
altura infl ado. Alimentação 110-230 Volts. NORMATIZAÇÃO: manual de ins-
truções em português e certifi cado de garantia de 1 ano. MARCA: PRAXYS

855,00

Ata: 53
Pregão:  572                                  Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14              Validade da ATA:   28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12132 Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP (41) 3033-2016  

E-mail comercial@metalicmedical.com.br 

CNPJ/CPF 05.788.117/0001-03

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

2 30 UND

ARMÁRIO DE VIDRO MODELO VITRINE  DUAS PORTAS. Confeccionado 
em aço perfi lado em L. Teto e fundo em chapa de aço 0,75 mm de espessu-
ra. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acaba-
mento em pintura eletrostática a pó . Laterais e porta em vidro 3 mm. Quatro 
prateleiras internas em vidro cristal 4 mm. Porta com fechadura cilindrica e 
chaves. Dimensões aproximadas: largura 0,65 m x profundidade 0,40 m x 
altura 1,50m. MARCA: METALIC MEDICAL/MT102

470,00

5 20 UND

BIOMBO DUPLO. Confeccionado em estrutura tubular. Pintura esmaltada 
na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura ele-
trostática a pó. Parte central com quatro pés fi xos, ponteira de borracha e 
uma asa lateral. Faces com lona em PVC dupla face . na cor branca. Dimen-
são aproximada: aberto 1,80 x 1,20m e fechado 1,80 x 0,60 m. MARCA: 
METALIC MEDICAL/MT140

109,90

6 70 UND

BIOMBO TRIPLO. Confeccionado em estrutura tubular. Pintura esmaltada 
na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura ele-
trostática a pó. Parte central com quatro pés fi xos, ponteira de borracha e 
duas asas laterais. Faces com lona em PVC dupla face na cor branca. Di-
mensão aproximada aberto 1,80 x 1,85 m e fechado 1,80 x 0,60m. MARCA: 
METALIC MEDICAL/MT142

169,00

7 60 UND

CADEIRA DE COLETA DE SANGUE. Confeccionada com assento em 
plástico  construída em tubos redondos pintado, guias de regulagem dos 
braços cromado, com posicionamento através de manípulos, apoio de braço 
estofado e escamoteável, assento de plástico rígido em formato de concha. 
Pés com ponteiras. MARCA: METALIC MEDICAL/MT171

200,00

13 50 UND

CARRO DE EMERGÊNCIA OU CARRO DE REANIMAÇÃO. Com estrutura 
em aço e pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
com pintura eletrostática a pó. Tampo superior em aço; Bandeja para aco-
modação de eletrocardiógrafo ou monitor. Filtro de linha com quatro saídas; 
Tábua para massagem cardíaca em polipropileno; Quatro gavetas sendo 
duas com divisórias para medicamentos; Suporte de soro; Pára choque; 
Suporte para torpedo de oxigênio; Alça para transporte. Rodízios de 75 mm 
de diâmetro . Sistema de freios em diagonal. Dimensões aproximadas: 0, 
60m  x 0,45m x 0,84m. MARCA: METALIC MEDICAL/MT902

1.100,00

27 150 UND

ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS. Confeccionada em estrutura tubular. 
Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acaba-
mento em pintura eletrostática a pó. Piso em chapa de aço tratado e esmal-
tado com revestimento em borracha anti-derrapante.Pés com ponteiras de 
borracha antiderrapante. Dimensão aproximada 0,40 m X 0,35 m X 0,40 m. 
MARCA: METALIC MEDICAL/MT2477

54,90

28 150 UND

MESA OU MACA FIXA PARA EXAMES CLÍNICOS . Confeccionada em 
estrutura tubular em aço. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Leito estofado 
em espuma e revestido em courvim com cabeceira regulável através de 
cremalheira. Pés com ponteiras em material antiderrapante. Dimensão 
aproximada:1,90mX0,60mX0,80m. Cor azul ou preto. MARCA: METALIC 
MEDICAL/MT301

215,00
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29 150 UND

MESA AUXILIAR FIXA. Confeccionada totalmente em aço inoxidável. Tam-
po e prateleira em chapa de aço 0,75 mm espessura e estrutura tubular  1,2 
mm acabamento com bordas laterais viradas para baixo e pra dentro, resis-
tente e sem aresta com acabamento polido. Pés com ponteiras. Estrutura 
acabamento cromado. Dimensões aproximadas 0,75 m  x 0,45 m  x 0,80 m 
. MARCA: METALIC MEDICAL/MT2379

190,00

30 25 UND

MESA AUXILIAR MÓVEL.  Confeccionada totalmente em aço inoxidável. 
Tampo e prateleira em chapa de aço 0,75 mm espessura e estrutura tubular  
1,2 mm acabamento com bordas laterais viradas para baixo e pra dentro, 
resistente e sem aresta com acabamento polido. Pés rodízios de 50 mm. 
Estrutura acabamento cromado. Dimensões aproximadas 0,75 m  x 0,45 m  
x 0,80 m . MARCA: METALIC MEDICAL/MT2379E

205,00

31 5 UND

MESA DE MAYO. Confeccionada em tubo de aço  de 1,20 mm;Pintura es-
maltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em pin-
tura eletrostática a pó . Suporte para bandeja cromado; Acompanha bandeja 
em aço inox de 0,50 x 0,35 cm; Rodízios 50 mm. Altura regulável de 0,90 m 
a 1,40m de altura. MARCA: METALIC MEDICAL/MT452

180,00

34 60 UND

MESA GINECOLÓGICA. Confeccionada em  estrutura tubular em aço, 
suporte e perneiras cromados, gaveta para escoamento de líquidos em 
aço cromado. Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Leito em chapa 
de aço 1,5 mm, Leito estofado em espuma e revestido em courvim na cor 
azul ou preto, com cabeceira regulável através de cremalheira, pés prote-
gidos por ponteiras antiderrapante. Movimento Trendelemburg para partos, 
exames e curativos. Acompanha um par de porta coxas em alumínio polido. 
Dimensões aproximadas: 1,90 m X 0,50 m X 0,85 m. MARCA: METALIC 
MEDICAL/MT464

520,00

35 30 UND

MESA DE REFEIÇÃO. Confeccionada em estrutura tubular de 1,20 mm. 
Tampo superior em madeira compensada de 15 mm revestido em fórmica 
com altura regulável. Ajuste de altura manual através de borboleta rosqueá-
vel. Cor bege ou branca. Altura mínima 0,92 m e máxima 1,32 m. Ridízios 
de 50 mm diâmetro. Dimensão aproximada: 0,40 m X 0,70 m. MARCA: 
METALIC MEDICAL/MT472

140,00

36 20 UND

MOCHO FIXO. Confeccionado com assento estofado em espuma revesti-
da de curvim de 32 cm de diâmetro, altura regulável com sistema de ros-
ca giratória. Estrutura em tubo redondo em aço inox, pés com ponteiras 
plásticas.Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó; altura máxima 0,60 m. MARCA: 
METALIC MEDICAL/MT124

75,00

42 9 UND

PORTA AVENTAL PLUBÍFERO. Confeccionado em estrutura tubular em 
aço. Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento antiferru-
ginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó.  Cabides escamotáveis, 
transportável, com rodizios de 50 mm diâmetro. Capacidade para 5 aventais 
. MARCA: METALIC MEDICAL/MT3312

480,00

43 35 UND

SUPORTE DE BRAÇO TIPO CONCHA. Suporte de braço para coleta de 
sangue com concha e haste em aço cromado. Concha revestida em cour-
vim. Altura regulável entre 0,88 cm a 1,25 cm. Base em tubo retangular. 
Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó. MARCA: METALIC MEDICAL/
MT500

69,90

46 50 UND

SUPORTE DE SORO MÓVEL. Confeccionado em estrutura tubular em aço 
inox 1,20 mm, com  base em forma de H, quadripé de ferro fundido; Pés com 
rodízios de 50 mm. Haste telescópica com regulagem de altura regulável 
por manípulo; Equipado com 4 ganchos para soro;  Dimensão aproximada: 
altura máxima de 200 cm e altura mínima de 150 cm. MARCA: METALIC 
MEDICAL/MT5341

115,00

Ata: 54
Pregão:  572                                     Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                 Validade da ATA: 28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12131 Fraga Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME (62) 3249-2029  

E-mail fraga.hospitlalar@gmail.com 

CNPJ/CPF 07.758.951/0001-73

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 30 UND

ARMÁRIO DE VIDRO MODELO VITRINE  UMA PORTA. Confeccionado em 
aço perfi lado em L. Teto e fundo em chapa de aço 0,75 mm de espessura. 
Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento 
em pintura eletrostática a pó . Laterais e porta em vidro 3 mm. Três prateleiras 
internas em vidro cristal 4 mm. Porta com fechadura cilindrica e chaves. Di-
mensões aproximadas : largura 0,50 m x profundidade 0,40 m x altura 1,35m. 
MARCA: ROTAL/RT20.603

365,00

33 10 UND

MESA DE CABEÇEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. Estrutu-
ra em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de tam-
po superior, gaveta e armário com porta. Possui mesa de refeições retrátil 
acoplada, com movimentos de elevação , com suportes de elevação e 
posicionamentos confeccionados em aço inoxidável cromado. Pés com ro-
dízios giratórios de 50 mm. Tampo superior e tampo da mesa de refeição em 
madeira compensada de 15 mm revestido em fórmica com altura regulável, 
engate rápido e escamoteável. Cor bege ou branca. Dimensões aproximadas: 
comprimento 0,50m x profundidade 0,47m x altura 0,80m. MARCA: ROTAL

500,00

Ata: 55
Pregão:  572                                    Proc:  929
Data do Pregão:04/12/14                 Validade da ATA: 28/01/2015 até 28/01/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12133 Multifl ex do Brasil Ltda - ME (41) 3359-6212  

E-mail multifl exescritorio@hotmail.com 

CNPJ/CPF 11.858.330/0001-39

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

22 20 UND

COLCHÃO HOSPITALAR DE BERÇO. Confeccionado em  espuma 
100% poliuretano densidade 28 . Material antiácaro; antifungo;  antialér-
gico. Revestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e 
respiros tipo ilhós. Dimensões aproximadas: 1,20 m x 0,55m x 0,10 m . 
Cor azul. MARCA: MULTIFLEX

90,00

24 30 UND

COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO . Confeccionado em  espuma 100% 
poliuretano densidade 33 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. 
Revestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros 
tipo ilhós. Dimensões aproximadas: 1,88 m x 0,88 m x 0,10 m . Cor azul. 
MARCA: MULTIFLEX

189,00

26 35 UND

COLCHONETE.  Confeccionado em  espuma 100% poliuretano densi-
dade 28 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. Revestido couvim 
lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros tipo ilhós.Dimensão 
aproximada: 1,80 m x 0,55 m x 0,04 m. Cor azul ou preto. MARCA: 
MULTIFLEX

59,90

ITEM 18 – FRUSTRADO
PREGOEIRA: Maria Claudete Wanderley
_____________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 27/01/2015
CONTRATO Nº 005/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELE - ME
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio, copa e 
conservação predial, compreendendo mão de obra de serviços de zeladoria e copa para 
todas as dependências (internas e externas) do Paço Municipal  e do anexo onde está 
instalada o Arquivo Público, assim como,  na Junta de Serviço Militar em imóvel próxi-
mo,  com dedicação exclusiva de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais de 
limpeza  (papel higiênico de boa qualidade, álcool gel, sabonete líquido, papel toalha de 
boa qualidade, copos descartáveis para água e café.
VALOR: R$ 348.590,00 (trezentos e quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais)
PRAZO: 12 (doze)  meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 529/2014.

D I V E R S O S

ORDEM DE SERVIÇO  03/2015
Considerando a Lei Orgânica do Município e a necessidade de promover relatório de 
atividades, ações e descrições previstas para 2015, com calendário informando se há 
ações continuas e se existe recursos específi cos (convênios, recursos estadual/federal 
ou próprio).

DETERMINO
 Que as Supervisões, Diretorias, Coordenações, Gerências Assessorias e to-
das as demais Unidades que compõe a Secretaria Municipal de Saúde, elaborem relató-
rio de atividades previstas para 2015 e promovam a entrega para revisão e compilação 
de dados junto à Secretaria Municipal de Saúde, impreterivelmente até a data de 23 de 
fevereiro de 2015.
 Assim, ressalto ser imprescindível o cumprimento desta Ordem de Serviço por 
todos os setores da Administração quanto ao prazo fi nal para elaboração e entrega do 
Relatório a SMS.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em 23 de janeiro de 2015.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

EDITAL 002/2015
CONCURSO DE FANTASIAS DO CARNAVAL DE RUA 2015

REGULAMENTO
1 - DA REALIZAÇÃO
- O Concurso de Fantasias é uma promoção da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
por meio da Fundação Municipal de Cultura e será realizado no dia 12 de fevereiro de 
2015, às 20h, na plataforma da Estação Saudade.
- A temática escolhida, e que deve ser seguida pelos participantes, será os 8 Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM’s), propostos pela Organização das Nações Uni-
das e os quais o Brasil se comprometeu a seguir. Com isso, o Concurso traz para a festa 
uma temática de relevância social e de conscientização.

2 - DAS FANTASIAS
- Cada fantasia inscrita deverá ter  título e histórico.
- As fantasias deverão ser de criação original dos próprios concorrentes.
- Não serão permitidas fantasias industrializadas ou alugadas de outros criadores.
- O tema das fantasias deverá contemplar ao menos um dos 8 Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (www.objetivosdomilenio.org.br ), que são os seguintes:
 1.     Acabar com a fome e a miséria
 2.     Educação básica de qualidade para todos
 3.     Igualdade entre os sexos e valorização da mulher
 4.     Reduzir a mortalidade infantil
 5.     Melhorar a saúde das gestantes
 6.     Combater a AIDS a malária e outras doenças
 7.     Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente
 8.     Todos trabalhando pelo desenvolvimento
- As fantasias concorrerão em duas categorias: Originalidade e Luxo

2.1 – CATEGORIA ORIGINALIDADE 
- Entenda-se por Originalidade toda fantasia elaborada artesanalmente, inédita, com 
o emprego de materiais alternativos, recicláveis ou sucatas, baseada no imaginário 
popular.
- Considera-se material alternativo:
 Tecidos: juta, mourim, chita, tnt.
 Materiais recicláveis: plástico, papel, garrafas pet, vidro, sucata.
 Tintas: metálica, fosforescente, glitter, cola glitter, purpurina.
 Fitas: de cetim, de tecido, metalizadas.
- As fantasias desta categoria não poderão ter plumas de qualquer espécie.
- É permitido o uso de brilho desde que seja originado de materiais alternativos já ci-
tados anteriormente.
 
2.2 – CATEGORIA LUXO
- Entenda-se por luxo toda fantasia inédita elaborada a partir de materiais nobres, ade-
reçadas com elementos brilhantes e de efeito visual deslumbrante
- Considera-se material nobre:
 Tecidos: Cetim, seda, crepe,veludo, organza,brocados.
 Elementos brilhantes de efeito visual deslumbrante: plumas, marabus, pérolas, 
paetês, pedrarias, espelhos, cordões de seda.
- Poderá ser utilizado espelho, desde que bem elaborado.
- O acabamento das fantasias de luxo será avaliado pelos jurados.

3 - DAS INSCRIÇÕES
- As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas na sede da Fundação Muni-
cipal de Cultura (Mansão Villa Hilda), Rua Júlia Wanderlei, 936 – Centro, no período 
compreendido entre 27 de janeiro a 06 de fevereiro de 2015, das 11h30 às 17h30, não 
cabendo recurso do prazo estabelecido. Informações podem ser obtidas pelos telefones 
3901-1605 ou 3901-1592.
- O interessado deverá ser maior de 18 anos, preencher formulário próprio e anexar um 
texto contendo: o nome do criador, a descrição e o histórico da fantasia a ser apresen-
tada (máximo de 15 linhas) e anexar uma cartela de material (na cartela deverá constar 
uma amostra de todos os materiais utilizados na fantasia).
- Para a inscrição o concorrente deverá apresentar a fotocópia de seu RG, CPF e do 
comprovante de endereço.
 
4 - DA APRESENTAÇÃO
- Cada fantasia deverá ser apresentada por um único desfi lante, numa performance 
cênica, de,  no máximo, 2 (dois) minutos, que poderá contar com textos gravados, mú-
sica, efeitos sonoros, etc.
- A trilha sonora que acompanhará a performance cênica deverá ter consonância com o 
tema da fantasia e deverá ser gravada em faixa única,  em CD ou pen drive etiquetado 
com nome do concorrente e categoria, com no máximo 2 (dois) minutos de duração.
- É importante entregar a trilha sonora com antecedência para que sejam testadas e de 
preferência ter um CD ou pen drive gravado de reserva.

5 - DA PREMIAÇÃO
- Tanto na categoria Originalidade quanto na categoria Luxo serão conferidos 3 (três) 
prêmios, que serão pagos aos criadores das fantasias, a  saber:
ORIGINALIDADE 
 1º Lugar - R$ 800,00
 2º Lugar - R$ 600,00
 3º Lugar - R$ 400,00
LUXO
 1º LUGAR - R$ 1.300,00
 2º LUGAR - R$ 1.100,00
 3º LUGAR - R$ 900,00
 
6 - DA COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora será determinada pela Fundação Municipal de Cultura, sendo sua 
decisão soberana e  não cabendo recurso em hipótese alguma.
-  A comissão será composta por 5 (cinco) membros que serão responsáveis pela es-
colha dos classifi cados.
- Será realizada uma visita técnica da comissão julgadora, antes do desfi le, para uma 
entrevista com os criadores e avaliação detalhada das fantasias concorrentes, no que 
se refere à sua concepção, acabamento, emprego de materiais, consonância com o 
título e histórico, etc.

7 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
- Categoria Originalidade:
 1.       Consonância com o título e histórico;
 2.       Criatividade na elaboração
 3.       Performance cênica do(a) desfi lante 
 4.       Emprego de materiais alternativos, recicláveis ou sucatas   
 5.       Acabamento
- Categoria Luxo:
 1.       Consonância com o título e histórico
 2.       Criatividade na elaboração
 3.       Performance cênica do(a) desfi lante
 4.       Emprego de  materiais nobres e luxuosos
 5.       Acabamento 
- Os critérios serão julgados de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo proibido o fracio-
namento de notas.
- O critério ‘Consonância com o título e histórico’ terá apenas 1 (uma) nota, 0 (zero) ou 

10 (dez) para cada fantasia, que será decidida pela comissão julgadora.
- Caso os concorrentes desejarem, poderão eleger um único representante para acom-
panhamento da somatória de notas. 
- Em caso de empate, será utilizado como primeiro critério ‘Criatividade na elaboração’. 
Persistindo o empate, o critério ‘Performance cênica do(a) desfi lante’. Persistindo ainda 
será utilizado o critério ‘Emprego de materiais’. Se forem utilizados todos os critérios de 
desempate e mesmo assim persistir, a decisão fi nal será defi nida pelos jurados, não 
podendo existir empate na classifi cação fi nal.

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS
- As fantasias vencedoras deverão se apresentar nos dois desfi les carnavalescos pro-
movidos pela Fundação Municipal de Cultura nos dias 14 e 16 de fevereiro de 2015, na 
Avenida Vicente Machado, a partir das 20h. As fantasias poderão desfi lar integrando 
alguma escola de samba ou não.
- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, 
sendo que de suas decisões não caberá recurso.
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

_____________________________________________________________________
EDITAL 004/2015

CONCURSO DA RAINHA DO CARNAVAL DE RUA 2015
REGULAMENTO

1 - DA REALIZAÇÃO
- O Concurso da Rainha do Carnaval de Rua 2015 é uma promoção da Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e será realizado no 
dia 12 de fevereiro de 2015, às 20h, na plataforma da Estação Saudade.

2 - DAS INSCRIÇÕES
- As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas na sede da Fundação Muni-
cipal de Cultura (Mansão Villa Hilda), Rua Júlia Wanderlei, 936 – Centro, no período 
compreendido entre 27 de janeiro a 06 de fevereiro de 2015, das 11h30 às 17h30, não 
cabendo recurso do prazo estabelecido. Informações podem ser obtidas pelos telefones 
3901-1605 ou 3901-1592.
- Poderão inscrever-se mulheres residentes em Ponta Grossa, com idade mínima de 
18 anos completos até o dia do Concurso, representantes de Escola de Samba, Clubes 
Sociais, Recreativos, Culturais, Esportivos, Centros Acadêmicos, Comércio, Indústrias, 
Instituições Bancárias, Escolas, Associações de Moradores, etc.
- É vedada a participação de concorrentes que já tenham sido premiadas com o título 
de Rainha em anos anteriores.
- Para a inscrição a concorrente deverá apresentar:
 - fotocópia do RG
 - fotocópia do CPF
 - fotocópia do comprovante de endereço
 - número da agência bancária e conta
 - documento que ofi cialize a inscrição pela instituição que irá representar
 - 02 (duas) fotos coloridas, de rosto, em CD
 - fi cha de inscrição preenchida

3 - DA APRESENTAÇÃO
- As candidatos deverão apresentar-se no Concurso com fantasia carnavalesca de livre 
escolha.
- A música a ser utilizada e o tempo de apresentação serão defi nidos em reunião técnica 
entre a coordenação e as candidatas.

4 – DO JULGAMENTO
- O julgamento será realizado por jurados designados pela Comissão Organizadora e 
serão divulgados somente no dia do Concurso.
- Previamente será feito sorteio entre as candidatas, para defi nir a ordem de apresen-
tação.
- Serão julgados os seguintes quesitos:
 BELEZA
 ANIMAÇÃO
 APRESENTAÇÃO
 SAMBA NO PÉ     
- Os quesitos serão julgados e pontuados de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, com fraciona-
mento de ½ ponto.
- As fi chas com as notas das candidatas serão recolhidas pela Comissão e a contagem 
será procedida com o acompanhamento de um representante que será eleito pelas 
candidatas, para acompanhamento da somatória das notas.
- Em caso de empate, será utilizado como primeiro critério ‘Samba no Pé’. Persistindo 
o empate, o critério ‘Animação’. Persistindo ainda será utilizado o critério ‘Beleza’ e, 
por fi m, ‘Apresentação’. Se forem utilizados todos os critérios de desempate e mesmo 
assim persistir, a decisão fi nal será defi nida pelos jurados, não podendo existir empate 
na classifi cação fi nal.

5 - DA PREMIAÇÃO
- A candidata vencedora do Concurso receberá um prêmio no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais).

6 – DOS COMPROMISSOS
- A Rainha eleita deverá apresentar-se com fantasia carnavalesca em todos os compro-
missos da agenda, conforme determinação da Comissão Organizadora.
- A Rainha eleita deverá apresentar-se nos compromissos solicitados pela Fundação 
Municipal de Cultura, durante o ano de 2015, com fantasia carnavalesca (desfi les de 
carnaval de rua, apresentação em clubes sociais e espaços públicos, desfi le de 15 de 
setembro, etc).

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
- Os critérios adotados no presente regulamento não poderão ser impugnados pelas 
candidatas e/ou representantes, sendo a Comissão Organizadora e os jurados sobera-
nos em suas decisões, não cabendo recurso em hipótese alguma.
- A Comissão Organizadora do Concurso tem o direito de modifi car o presente regula-
mento a qualquer momento que se fi zer necessário, comprometendo-se em notifi car as 
candidatas de imediato.
- A partir do ato de inscrição, a candidata se comprometerá em cumprir as determi-
nações da Comissão Organizadora em relação ao Concurso, aceitando plenamente o 
regulamento em questão.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CNPJ Nº 81.670.804/0001-08
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 03 de março de 2.015,  na Sede da PROLAR, às 16:00 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. Gestão Habitacional - Planos e metas;
          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 dis-
posição dos acionistas na sede da empresa sito à Rua Balduino Taques, 445 2º.andar 
Centro em Ponta Grossa – PR.
 Ponta Grossa, 20 de Janeiro de 2015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Email para envio de publicações: diarioofi cial@pontagrossa.pr.gov.br@p g p g

Versão digital: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-ofi cialp g p g//


		2015-01-27T19:32:30-0200
	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187




