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PORTARIA Nº 265
De 21 de dezembro de 2015.

PORTARIA Nº 267
De 21 de dezembro de 2015.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu
artigo 69 Inciso XI, resolve,

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu
artigo 69 Inciso XI, resolve,

EXONERAR

EXONERAR
O Sr. RUDE MAINARDES portador do RG nº 3.507.524 0-PR do cargo de
Agente Político de Secretário de Indústria e Comércio, com efeitos a partir de 29 de dezembro de
2.015.

O Sr. JOAO LENON MIELKE portador do RG nº 124022258-PR do cargo de Diretor de Indústria e Comércio, com efeitos a partir de 30 de dezembro de 2.015.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
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PORTARIA Nº 266
De 21 de dezembro de 2015.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu
artigo 69 Inciso XI, e de acordo com o requerimento datado de 21/12/2015, resolve,

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA PR.

EXONERAR

A pedido a Sra. ELIANE GOTTEMS portadora do RG nº 7.089.959-0-PR
do cargo de Agente Político de Secretária de Administração, com efeitos a partir de 29 de dezembro
de 2.015.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.

ROGER EDUARDO A. SELSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/2015
PROCESSO Nº. 278/ 2015
OBJETO: Fornecimento de pneus, protetores e câmaras para veículos da frota municipal. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 de janeiro de 2016, até às
13:30, na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do Departamento de Licitações - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro
– na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 13:30 da
DEendereço
NOVEMBRO,
545 - CAIXA
POSTAL,
16 - FONE/FAX:(042)
242-1222
- CEP
84.450-000
- IPIRANGA
PR.
mesmaRUA
data,XV
e no
retro mencionados,
após
credenciamentos
de interessadas.
O EDITAL
na íntegra,
seus anexos,
encontramse à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (42) 3242-1222 e e-mail:
licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço,
número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. Ipiranga-PR, aos 21 de dezembro de 2015. LUIZ CARLOS SEIXAS - Pregoeiro.
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Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

ROGER EDUARDO A. SELSKI
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Pregoeiro, LUIZ CARLOS SEIXAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº
261/2015
b) Licitação nº:
148/2015
c) Modalidade:
Pregão
d) Data Adjudicação :
23/12/2015
e) Objeto da Licitação:
Aquisição de equipamentos eletrônicos e móveis em atendimento as Unidades Administrativas da Prefeitura
Municipal de Ipiranga - PR.
FORNECEDOR: DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. - ME - CNPJ: 17.525.457/0001-12
LOTE 1
Descrição
Valor
Valor
Item
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Total
Microfone Sem Fio de Cabeça:
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA PR.
Inclui: 2 transmissores , receptor, 2
cachimbos de microfone, fonte de
alimentação, 4 pilhas AA e manual do
usuário.
2 Microfones transmissores de mão +
Receptor duplo
Microfone dinâmico (bobina móvel)
• Tipo condensador a eletreto;
• Resposta de frequência 60Hz 18kHz*;
•
Padrão
polar:
Cardióide
(Unidirecional);
• Impedância de saída: 1200O @
1kHz*;
• Nível de saída: -52dBV/Pa
(2,5mV)*;
• Relação sinal/ruído: 61dB, 1kHz a
1Pa*;
• Máximo SPL: 125dB (Máximo nível
de pressão sonora);
• Escala dinâmica (Máximo SPL para
o nível de ruído A ponderado): 92dB*;
• Ruído de saída: 33dB (Típico, A
ponderado)*;
•
Voltagem
de
operação
recomendada: +5VDC, 10V máx
(Pino 2 para pino 1);
• Polaridade: A pressão positiva do
som no diafragma produz voltagem KARSECT/MOD
R$
R$
UN
1,00
1
5.588,00 5.588,00
positiva nos pinos 3 e 4 com relação CRU 302
ao pino 1 (Terra) no mini-conector
TA4F;
• Cabo: 1,27mts (Dois condutores
protegidos);
• Mini-conector: TA4F;
• Peso líquido: 51,6grs.
* Medidas tomadas usando o préamplificador RK183PK ajustado para
o ganho de 0dB
Receptor PGXD4
• Sensibilidade: -102dBm @ 10-5
BER;
• Alojamento: ABS;
• Requisitos de alimentação elétrica:
12–18VDC @ 150mA, alimentado
pela fonte de alimentação externa
(Ponta positiva);
• Dimensões (A x L x P): 40,00 x
181,00 x 104,00mm;
• Peso: 289grs.
Saída de Áudio
•
Configuração:
Impedância
balanceada.
Nível de saída de áudio (Tom de 1
kHz)
• Conector XLR: –2.5dBV (Em carga
de 3kO);
• Conector ¼": +10dBV (Em carga de
10kO).

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br
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Impedância
• XLR: 50O;: 50O;
• ¼": 50O.
Distribuição dos Pinos
• XLR: 1=terra, 2=fase, 3=neutro;
• ¼" TRS: Ponta=áudio, Anel=sem
áudio, Adaptador=terra.
LED de Áudio
• Vermelho: 2dB abaixo da presilha;
• Âmbar: 12dB abaixo da presilha;
• Verde: 50dB abaixo da presilha.
Transmissor Portátil PGXD1
• Faixa de ajuste de ganho: 26dB;
• Impedância de entrada: 1MO;
• Potência de saída de RF: 10mW
(Varia conforme a região);
• Alojamento: Caixa moldada de
policarbonato;
• Requisitos de alimentação elétrica:
2 pilhas alcalinas "AA" ou pilhas
recarregáveis;
• Vida útil da bateria: Até 10 horas
(Alcalina);
• Dimensões (A x L x P): 108,00 x
64,00 x 19,00mm;
• Peso: 128grs (Sem baterias).
O sistema sem fio em transmissão
digital 24bits sem fio com recursos
avançados
de
configuração
automática e a lendária qualidade de
áudio. Componentes do sistema: 1
(Um) microfone headset PG30, 1
(Um) transmissor PGXD1 tipo
bodypack, 1 (Um) receptor PGXD4, 1
(Uma) fonte de alimentação e 1 (Um)
Guia do Usuário.
Sistema
• Faixa de trabalho (Linha de vista):
60m (A faixa real de alcance depende
da absorção, reflexão e interferência
do sinal de RF);
• Resposta da frequência de Áudio:
60Hz – 15kHz (Depende do tipo de
microfone);
• Distorção harmônica total (Ref.
1kHz, 6dB abaixo do limite de
entrada): <0.02%, Ponderação A,
típico;
•
Escala
dinâmica:
>108dB,
Ponderação A;
• Faixa de temperatura de operação:
-18°C +50°C;
• Polaridade de áudio do transmissor:
Pressão positiva no diafragma do
microfone (Ou tensão positiva
aplicada na ponta do plugue de fone
WA302) produz uma tensão positiva
no pino 2 (Em relação ao pino 3 da
saída de baixa impedância) e na
ponta da saída de ¼" de alta
impedância.
Faixa da Portadora de RF (Varia
conforme a região)
• X8: 902–928MHz;
• X8A: 915–928MHz;
• X8B: 902–907.5MHz, 915–928MHz.
8

9

GELADEIRA / REFRIGERADOR
CAPACIDADE:
MÍNIMO
300 LITROS 110V
Freezer
Horizontal,
1
porta,
capacidade mínima 300 litros,
Branco, 127V, Painel de Controle,
Dupla Função, Fechadura de
Segurança
Buffet térmico 10 cubas
10

com adesivo hot melt., fixados à estrutura por
parafusos m6 x 12 e bucha metálica. Painel em
madeira MDP com 18mm de espessura em
melamina (bp) texturizado com 0,2mm de
PÁGINA
espessura em ambas as faces, borda inferior
com acabamento de poliestireno de 2mm de
espessura acabamento texturizado nas bordas
maiores fixadas aos pés através de parafusos
atarrachantes. O painel possui largura mínima
de 380mm estrutura em aço constituída na parte
inferior por tubo de 29 x 58 x 1,20m com 540mm
de comprimento. Extremidade superior da
estrutura constituída por barra chata de um
quarto de espessura com comprimento de
450mm e largura de 38 mm. O corpo da
estrutura é confeccionado em chapa de aço de
1,2mm de espessura dobrada estampada de
forma tal que formam o corpo único com 260mm
R$
3
W3 425
UN
1,00
de largura uma espessura de 38mm uma altura
1.060,00
de 669mm. Permite a passagem de fiação
elétrica lógica e telefônica por meio de calha
com almofada de saque frontal estampada com
largura de 140mm. O corpo da estrutura possui
saída para o lado interno da estrutura tanto na
parte superior quanto inferior para a fiação.
Possui sapatas niveladoras com base em nylon
injetado com diâmetro de 50mm e altura de
13mm com barra roscada de 5/16” para fixação
em bucha de nylon com rosca metálica interna
embutido na base do quadro estrutural pedra
que canta torre vertical confeccionado em
chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de
espessura, em forma de triangulo regular com
tampa destacável fixada por meio de dispositivo
metálico de pressão. Recorte tipo canoa na
parte superior e inferior para possibilitar a
passagem de fiação elétrica lógica e telefônica.
Apresentar em anexo à proposta de preços: apresentar certificação específica ABNT vigente
para móvel; - apresentar certificado do cadastro
técnico federal com a certidão do IBAMA
- comprovação CERTIFICADO AMBIENTAL
FSC OU CERFLOR; - licença ambiental IAP; NR – Emitida por Eng. Segurança do Trabalho
com cópia da respectiva identificação da
carteira; - Apresentar laudo de dióxido de
enxofre de no mínimo 10 ciclos para o material
aço utilizado no móvel; - apresentar laudo de
névoa salina para o material aço utilizado no
móvel; - Comprovação que tinta utilizada na
pintura do componente aço do móvel é
antibactericida.
FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71
LOTE 1
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Caixa Acústica Ativa com USB
Características Gerais
- Alto-falante: 1 x 12" e 1 driver de titânio
- Potência: 150 W RMS
- Resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz
- Chave: liga/desliga
- Conexão: USB para MP3
- Entradas: Mic (P10 e XLR Fêmea), Line (RCA,
XLR Fêmea e Macho)
JBL
R$
- Saídas: Line (P10 e XLR Macho)
SELENIUM
UN
1,00
2
1.785,00
- Controles: Entrada USB com visor (Play, Pause,
JS121A
Stop, Avaça, Retrocede, Contínuo), Mic, Line e
Master, Equalização gráfico de 5 bandas
- Possui pontos para Fly
- Suporte tipo flange para pedestal
- 01 Caixa Acústica
- 01 Cabo de alimentação
- Alimentação: 110/220 V (através de chave
seletora)
Bebedouro refrigerado. Cor: inox, Modelo: MF40
tipo bebedouro industrial. Tipo de água natural e
gelada. Material: gabinete - chapa de aço
galvanizada; torneiras - cromadas; reservatório LIBELL
R$
aço inox. Recursos torneiras: 02. Alimentação 110
UN
2,00
5
BABY
777,00
Volts, consumo aproximado de energia 23
KWH/mês. Peso aproximado do produto: 16,8 kg.
Dimensões aproximadas produto: (LXAXP): 37,5
x 94 x 29,2 cm. Capacidade total 3,450 ml.
Tampo para pia em inox 1,20 m
R$
7
FRANKE
UN
1,00
244,00
Fogão industrial à gás com forno, 6 bocas.
TRON
R$
11
UN
1,00
51090125
1.568,00
Cafeteira industrial, 8 litros
RECCA
R$
12
UN
1,00
RC800
828,00
LOTE 2
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Fogão 4 bocas, forno auto limpante, tampo de
ATLAS
R$
UN
1,00
1
vidro temperado, mesa inox, acendedor
MONACO
675,00
automático.
Casto botijão de gás de cozinha 13 KG, com
R$
2
LIQUIGAS
UN
1,00
registro completo e mangueira
214,00
Pallet plástico, medidas de 100 x 120 x 13 cm.
PALLET
R$
5
UN
10,00
Cargas: 2600 kg estático, 1000 kg móvel
CTBA
183,00
LOTE 4
Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor
Item
Unit.
REFRIGERADOR E PURIFICADOR DE ÁGUA: Ata LIBELL UN
1,00
R$
performance, eficiência bacteriológica. Vida útil mínima de
885,00
dez anos.
Sistema de filtragem. 3 litros de água gelada e filtrada por
hora, para ambiente no mínimo 15 pessoas. Processo de
2
filtragem: eliminação de resíduos da água, cheiro e gosto
de cloro. Opções graduais de temperatura da água, de
natural até gelada. Cores opcionais: preto com inox,
branco e preto. Dimensões: Altura 39 cm // Largura: 24 cm;
Profundidade: 34 cm
Especificações técnicas: Capacidade mínima de
refrigeração: 3 litros/hora Gás refrigerante: R134
(ecológico) Temperatura de trabalho: 5º C à 32º C Tensão:
127vPotência mínima: 100w Composição da Câmara de
Refrigeração: Polipropileno de 25 Micra, com filtragem
ZEOLIFE: Aluminosilicato e Carvão Ativado Carvão
Ativado com Prata Coloidal

ESMALTEC/RCD38

UN

1,00

R$
1.290,00

R$
1.290,00

ESMALTEC/EFH350

UN

1,00

R$
1.488,00

R$
1.488,00

R$
1.670,00

R$
1.670,00

ENGEFRIO/MOD
EBG4457

UN

1,00

LOTE 2
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
3
Tampo para pia em inox 1,20 m FRANK/MOD12M01 UN
1,00
R$ 225,00 R$ 225,00
FORNECEDOR: MOVEIS ANDRIEI LTDA. - CNPJ: 14.282.205/0001-11
LOTE 4
Descrição
Valor
Valor
Item
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Total
Armário aéreo de cozinha em MDP, 2 Andriei SB
R$
R$
1
UN
2,00
portas, cor branca
034
210,50
421,00
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
LOTE 1
Descrição
Valor
Valor
Item
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Total
Mesa pequena em fórmica para cozinha com 4
W3
R$
3
UN
1,00
R$ 439,00
cadeiras na cor branca, com estrutura em aço inox.
MX05
439,00
Armário em MDF com 4 portas individuais, 02
prateleiras, cor branca. Dobradiças metálicas;
Puxadores em alumínio; Corpo: MDF 15 mm MDP
W3
R$
R$
R$
UN
4
BP; Costas: MDF 3 mm MDF. Dimensões: Altura: 73
BM03
5,00
2.780,00
13.900,00
cm; Largura: 175 cm; Profundidade: 60 cm; Volume:
2; Peso aproximado: 81,8 kg.
Balcão para pia em MDF de 1,20 m na cor branca
W3
R$
R$
6
UN
1,00
BP01
1.220,00
1.220,00
LOTE 3
Descrição
Valor
Valor
Item
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Total
MARQUELUX
R$
R$
1
Persiana horizontal e acabamento
M2
1,00
H01
100,00
100,00
Balcão de banheiro em MDF com 2 gavetas
R$
R$
2
W3 B02
UN
2,00
70x60x40
340,00
680,00
Mesa em L com 2 gavetas: dividida em: mesa
delta 160 X 160 X 75 tampo em MDP 25mm de
espessura, acabamento texturizado, coladas
com adesivo hot melt., fixados à estrutura por
parafusos m6 x 12 e bucha metálica. Painel em
madeira MDP com 18mm de espessura em
melamina (bp) texturizado com 0,2mm de
espessura em ambas as faces, borda inferior
com acabamento de poliestireno de 2mm de
espessura acabamento texturizado nas bordas
maiores fixadas aos pés através de parafusos
atarrachantes. O painel possui largura mínima
de 380mm estrutura em aço constituída na parte
inferior por tubo de 29 x 58 x 1,20m com 540mm
de de
comprimento.
Extremidade
superior
Publicado
acordo com
a Lei nº 2363
de 16 da
de setembro de 2015
estrutura
constituídadigitalmente
por barra chata
um
Diário Oficial
certificado
pelo de
SERPRO.
quarto de espessura com comprimento de
450mm e largura de 38 mm. O corpo da
Diagramação,
e certificação
digital:
estrutura publicação
é confeccionado
em chapa de
aço de
Diretoria
de Comunicação
1,2mm
de espessura Social
dobrada estampada de
forma tal que formam o corpo único com 260mm
R$
R$
3
W3 425
UN
1,00
de largura uma espessura de 38mm uma altura
1.060,00 1.060,00
de 669mm. Permite a passagem de fiação
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-2

R$
1.060,00

Valor
Total

R$
1.785,00

R$
1.554,00

R$
244,00
R$
1.568,00
R$
828,00
Valor
Total
R$
675,00
R$
214,00
R$
1.830,00
Valor
Total
R$
885,00

Luiz Carlos Seixas
Pregoeiro

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br

quilômetro), tipo hatch.
FIAT/PALIO FIRE
motor 1.0, de primeira
1.0 8V, 4
R$
linha de fabricação, última
PORTAS,
UN
5,00
R$ 30.780,00
153.900,00
versão; ano/modelo 2016,
2015/2016,
motor com no mínimo 70
BRANCO
cv de potência.
FORNECEDOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS - AUTOMOTORES LTDA - CNPJ:
59.104.422/0103-84 - Valor Total do Fornecedor: R$ 49.174,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais)
- LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 49.174,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais).
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Total
Veículo
novo,
zero
quilômetro
ano 2015/2016, ou última
versão atualizada, primeira
linha de fabricação.
capacidade mínima: Motor:
1.6 CV: 101 = Gasolina //
3
104
=
Álcool
(Bicombustível) Quatro portas
Hatch. cinco ocupantes.
Freios
- sistema de
proteção contra travamento
FOX
R$
UN
1,00
R$ 49.174,00
total
de
rodas
em CONFORTELINE
49.174,00
frenagens, com distribuição
eletrônica
de
força
empregada (ABS com
EBD). banco do motorista
com ajuste de altura.
airbags
(passageiro
e
motorista).
apoios
de
cabeça no banco traseiro
com ajuste de altura. cintos
de segurança traseiros de 3
pontos
com
retorno
1
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Pregoeiro, LUIZ CARLOS SEIXAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº
b) Licitação nº:
c) Modalidade:
d) Data Adjuticação :
e) Objeto da Licitação:

267/2015
151/2015
Pregão
«DataHomologação»
Contratação de empresa (s) para prestação de serviços médicos profissionais(Serviços médicos
especializados, clinico geral, plantões médicos) e demais profissionais em atendimento ao Hospital
Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no edital e seus
anexos.
FORNECEDOR: MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME - CNPJ: 23.481.981/0001-31 - Valor Total do Fornecedor:
967.062,00 (novecentos e sessenta e sete mil e sessenta e dois reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: 967.062,00 (novecentos e
sessenta e sete mil e sessenta e dois reais).
Item
Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Prestação
de
serviços
com
profissional
1
especializado para realização de processamento
MES
6,00
R$ 978,33
R$ 5.869,98
de internamentos (AIH)
Prestação de serviços médicos análise de
2
MES
6,00
R$ 1.283,75
R$ 7.702,50
prontuário médicos de internamentos.
Prestação de serviços médicos-hospitares: Um
Clínico Geral, 8 (oito) horas/dia, para atendimento
MES
6,00
R$ 12.343,75
e realização de 30 (trinta) consultas/dia.
Serviços Médico-hospitalares: Anestesiologista
para acompanhamento destas cirurgias gerais,
4
MES
6,00
R$ 9.545,18
sendo realizadas conforme condições do hospital
e centro cirúrgico
Prestação de serviços médicos hospitalares com
5
MES
6,00
R$ 4.937,50
5 sobre avisos mensais e finais de semana.
Prestação de Serviços de Direção Clínica do
6
MES
6,00
R$ 3.883,84
Hospital
Prestação de serviços médicos/hospitalares
procedimentos
de
partos
e
cesarianas,
7
UN
60,00
R$ 592,50
considerando a demanda de até 10 (dez)
procedimentos/mês.
Prestação de serviços médicos: Um profissional
Clínico
Geral,
para
executar
serviços
8
médicos/hospitalares, plantões 24 horas, realizar
H
4.464,00
R$ 128,38
clínica geral e procedimentos hospitalares
plantão.
Prestação de serviços médicos/hospitalares para
especialidades de ginecologia e obstetrícia e pré9
MES
6,00
R$ 10.171,25
natal, para a realização de consultas, exames e
diagnósticos, para atendimento dois dias/semana.
Serviços Médico-hospitalares: Cirurgião Geral
para realizar ambulatório Médico até 30 (trinta)
pacientes uma vez por semana e 4(quatro),
pequenas
e
medias
cirurgias
eletivas10
MES
6,00
R$ 11.520,18
Vesículas/Hérnias/Fimose/Retiradas de cistos
sebáceos/Verrugas/Retiradas
de
corpos
estranhos e outros que constituem esta
explicação.
Prestação
de
serviços
de
profissional
11
fonoaudiólogo, uma vez/mês, para atendimento
UN
150,00
R$ 13,34
ao hospital e realização até 25 consultas/mês.
Prestação de serviços médicos/hospitalares
procedimentos de transferências com auxílio
12
UN
72,00
R$ 395,00
médico para urgências/emergências considerando
a demanda de até 12 (doze) transferências/mês.
LOTE 2 - Valor Total do Lote: R$ 79.550,00 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais).
Item
Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Prestação de serviços médicos
Área de
1
MES
6,00
R$ 13.258,33
atendimento: Clinica Geral: 01 (um) profissional:
3

R$ 74.062,50

R$ 57.271,08

PÁGINA - 3

automático.
Cintos
de
segurança automáticos de
três pontos na frente com
tensor do cinto e ajuste de
altura. Sistema de som com
rádio AM/FM. CD-player,
bluetooth, MP3 e entradas
USB SD-card e auxiliar
quatro
alto-falantes,
tweeters e antena no teto.
Chave tipo "canivete".
Coluna de direção com
ajuste
de
altura
e
profundidade.
Desembaçador - vidro
traseiro.
Espelhos
retrovisores
externos
elétricos ajustáveis, e luzes
indicadoras de direção
integradas.
Faróis
de
neblina.Frisos laterais na
cor do veículo. Lavador e
limpador - vidro traseiro.
Molduras:
espelhos
retrovisores externos e
maçanetas na cor do
veículo.
Para-sol
com
espelho iluminado para
motorista e passageiro.
Travamento elétrico das
portas
dianteiras
e
traseiras. Vidros elétricos
dianteiros e traseiros com
função antiesmagamento;
Ar-condicionado. direção
hidráulica ou elétrica. Parachoque na cor do veículo.
Sistema
de
abertura
elétrica do porta-malas.
Computador de bordo com
no mínimo cinco funções;
Rodas de liga leve Aro 15”
e pneus 195/55 R15.

R$ 29.625,00
R$ 23.303,04
R$ 35.550,00

R$ 573.088,32

R$ 61.027,50

R$ 69.121,08

R$ 2.001,00

R$ 28.440,00

Valor Total
R$ 79.550,00

40 (quarenta) horas semanais na área de clinica
geral, para atuação nas Estratégias Saúde da
Família. Urbano I, Urbano II - Coatis / Lustosa /
Colônia Adelaide / São Bráz: conforme
necessário.
Ipiranga/PR, 23 de dezembro de 2015.
Luiz Carlos Seixas
Pregoeiro

1

Luiz Carlos Seixas
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N. 07/2015
Abertura e Julgamento:
28/12/2015– 9h30m
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que na Licitação em epígrafe, tendo por objeto a “execução, sob
o regime de empreitada por preço global, sob o regime de tarefa, tipo menor preço, a
preços fixos e sem reajuste, de obras e serviços de construção de Centro de Eventos:
Local do objeto: Centro de Eventos - Riozinho - Ipiranga - PR. RESULTADO: Deserta
em razão de
não acudir MUNICIPAL
interessados. DE
Ipiranga
PR, 28 de dezembro de** Elotech
2015. **
PREFEITURA
IPIRANGA
Presidente da
Comissão
: Luiz Carlos Seixas. Membros da Comissão: Emilia Fabiane
228/12/2015
Estado
do Paraná
Pág. 1/1
da Silva Ferreira // Rosalia Gavronski dos Santos.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Pregoeiro, LUIZ CARLOS SEIXAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº
268/2015
b) Licitação nº:
152/2015
c) Modalidade:
Pregão
d) Data Adjuticação :
23/12/2015
e) Objeto da Licitação:
Contratação de empresa para transporte de calcário a granel.
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
Valor Total do Fornecedor: Lote 1 – R$ 60.631,55 (sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e
Item Descrição
Unidade Quant.
Valor Unit. Valor Total
Transporte de calcário à granel da cidade de
Castro/PR até a cidade de Ipiranga/PR (Imóvel
Rural na Localidade de Riozinho - 3 km do centro T
1
2.368,42 R$ 25,60
R$ 60.631,55
da cidade) com caminhão basculante. (ano de
fabricação a partir de 2012)
IPIRANGA,23 de dezembro de 2015.
Luiz Carlos Seixas
Pregoeiro

Exercício:

2015

Decreto nº 136/2015 de 28/12/2015
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LUIZ CARLOS SEIXAS, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, ADJUDICA o objeto
constante no bojo do certame licitatório, em seus respectivos itens, suas quantidades, demais especificações
técnicas, da proposta de preços e registros no certame, Pregão Presencial nº. 153/2015, ao vencedor, conforme as
especificações abaixo.
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº
269/2015
b) Licitação nº:
153/2015
c) Modalidade:
Pregão
d) Data Adjudicação :
28/12/2015
e) Objeto da Licitação:
Seleção e contratação de empresa para fornecimento de veículos novos, zero
quilômetro, para suprimento à Secretaria Municipal de Saúde.
FORNECEDOR: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.105.496/0003-06 - Valor Total do Fornecedor: R$
107.940,00 (cento e sete mil, novecentos e quarenta reais) - LOTE 1 - Valor Total do Lote: 107.940,00 (cento e sete
mil, novecentos e quarenta reais).
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Total
Veículo
novo,
"zero
quilômetro", tipo Sedan,
motor 1.0, de primeira
R$
2
linha de fabricação última
GM/CLASSIC
UN
3,00
R$ 35.980,00
107.940,00
versão; ano/modelo 2016,
motorização - mínimo de
77 cv.
FORNECEDOR: CVL AUTOMÓVEIS - COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ:77.025.708/0001-21 - Valor Total
do Fornecedor: R$ 153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$
153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor
Total
Veículo
novo
(zero
quilômetro), tipo hatch.
FIAT/PALIO FIRE
motor 1.0, de primeira
1.0 8V, 4
R$
UN
5,00
R$ 30.780,00
PORTAS,
1
linha de fabricação, última
153.900,00
2015/2016,
versão; ano/modelo 2016,

BRANCO
motor com no mínimo 70
cv de potência.
FORNECEDOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS - AUTOMOTORES LTDA - CNPJ:
59.104.422/0103-84 - Valor Total do Fornecedor: R$ 49.174,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais)
- LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 49.174,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais).
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Total
Veículo
novo,
zero
quilômetro
ano 2015/2016, ou última
versão atualizada, primeira
linha de fabricação.
capacidade mínima: Motor:
Publicado de acordo
com
nº 2363
de 16 de setembro de 2015
1.6 CV:
101a=Lei
Gasolina
//
104
= digitalmente
Álcool
(Bi- pelo SERPRO.
Diário Oficial 3certificado
combustível) Quatro portas
Hatch. cinco ocupantes.
Freios
- e sistema
de
Diagramação, publicação
certificação
digital:
proteção contra travamento
FOX
R$
UN
1,00
R$ 49.174,00
Diretoria de Comunicação
total
de Social
rodas
em CONFORTELINE
49.174,00
frenagens, com distribuição
eletrônica
de
força
empregada (ABS com
EBD). banco do motorista

Diário Oficial do Município

O Prefeito Municipal de IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 2308/2014 de 25/11/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 625.411,16
(seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação

1

02.000.00.000.0000.0.000.
02.001.00.000.0000.0.000.
02.001.04.122.0201.2.021.
8 - 3.1.90.13.00.00
03.000.00.000.0000.0.000.
03.001.00.000.0000.0.000.
03.001.04.123.0302.2.006.
24 - 3.3.90.47.00.00
05.000.00.000.0000.0.000.

GOVERNO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA
01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
311,67
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00
01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.001.00.000.0000.0.000.
PROJETO DE GESTÃO URBANA
05.001.15.451.0501.1.032.
60 - 3.3.90.39.00.00
461.000,00
OUTROS SERVIÇOS
DEMunicípo
TERCEIROS
PESSOA da garantia
A Diretoria de01000
Comunicação
Social do
de- Ipiranga,
JURÍDICA
de autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
05.003.00.000.0000.0.000.
https://ipiranga.pr.gov.br
05.003.26.782.0501.1.029.
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
63 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.924,86
PESSOAL CIVIL
64 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.542,74
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE
06.001.10.122.0609.2.101.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00
01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
05.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO DE GESTÃO URBANA
05.001.15.451.0501.1.032.
60 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
461.000,00
JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
05.003.00.000.0000.0.000.
05.003.26.782.0501.1.029.
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
63 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.924,86
PESSOAL CIVIL
64 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.542,74
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
06.001.00.000.0000.0.000.
06.001.10.122.0609.2.101.
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE
73 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 307,55
PESSOAL CIVIL
06.002.00.000.0000.0.000.
FMS - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROGRAMAS DE
SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
06.002.10.301.0602.2.067.
ATIVIDADE ESF MI - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
** Elotech **
PREFEITURA
MUNICIPAL EDE
IPIRANGA
77 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS
28.327,70
VANTAGENS
FIXAS 28/12/2015
Estado do Paraná
PESSOAL CIVIL
Pág. 1/1
79 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.421,53
06.005.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício: 2015
06.005.10.301.0601.2.036.
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS
PRÓPRIOS
03.001.04.123.0302.2.006.
24 - 3.3.90.47.00.00
05.000.00.000.0000.0.000.

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57

122 - 3.3.90.39.00.00
06.005.10.302.0601.2.037.
134 - 3.3.90.39.00.00
08.000.00.000.0000.0.000.
08.001.00.000.0000.0.000.
08.001.12.361.0803.2.068.
185 - 3.1.90.13.00.00
11.000.00.000.0000.0.000.
11.002.00.000.0000.0.000.
11.002.04.122.1101.2.081.
254 - 3.1.90.11.00.00
12.000.00.000.0000.0.000.
12.001.00.000.0000.0.000.
12.001.22.334.1201.2.084.
262 - 3.1.90.11.00.00

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015

01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
27.000,00
JURÍDICA
ATIVIDADES DE SERVIÇOS HOSPITALARES
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
8.760,00
JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
ATIVIDADE DE GESTÃO EDUCACIONAL
55.640,00
01104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.194,22
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS DE INDUSTRIA E COMERCIO
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.980,89
PESSOAL CIVIL
Total Suplementação:

625.411,16

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto,
servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução
02.000.00.000.0000.0.000.
02.001.00.000.0000.0.000.
02.001.04.122.0201.2.020.
1 - 3.1.90.11.00.00

GOVERNO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO
5.000,00
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
03.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
03.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
03.001.04.123.0301.2.076.
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
12 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 16.000,00
PESSOAL CIVIL
13 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
17 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
20.000,00
JURÍDICA
03.001.04.123.0302.2.004.
PRECATÓRIOS JUDICIAIS
19 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.000,00
03.001.04.123.0302.2.005.
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
20 - 3.2.90.21.00.00 01000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
9.500,00
21 - 4.6.90.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
6.800,00
RESGATADO
** Elotech **
PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE IPIRANGA
04.000.00.000.0000.0.000.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
28/12/2015
Estado do Paraná
04.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E Pág. 1/1
LICITAÇÕES
04.001.04.122.0401.2.075.
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Exercício:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
010002015
40 - 3.3.90.39.00.00
35.000,00
JURÍDICA

04.002.00.000.0000.0.000.
04.002.04.122.0401.2.026.
47 - 3.1.90.01.00.00

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS
5.000,00
01000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
05.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
05.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.001.15.451.0501.1.032.
PROJETO DE GESTÃO URBANA
57 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002.00.000.0000.0.000.
FMS - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROGRAMAS DE
SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
06.002.10.301.0602.2.067.
ATIVIDADE ESF MI - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
82 - 3.3.90.34.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
14.000,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
06.002.10.301.0602.2.074.
ATIVIDADE SB-SAÚDE BUCAL MI
85 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.000,00
PESSOAL CIVIL
87 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.000,00
06.005.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.005.10.301.0601.1.013.
PROJETO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS
GERAIS
113 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
4.100,00
PÚBLICO
06.005.10.301.0601.2.036.
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS
PRÓPRIOS
Publicado de acordo com a Lei nº
2363 de 16 de setembro de 2015
Diário
certificado digitalmente
pelo SERPRO.
117Oficial
E VANTAGENS FIXAS 5.000,00
01303 VENCIMENTOS
- 3.1.90.11.00.00
PESSOAL CIVIL
Diagramação,
publicação 01303
e certificação
digital: PATRONAIS
118 - 3.1.90.13.00.00
OBRIGAÇÕES
6.000,00
Diretoria de Comunicação SocialATIVIDADES DE SERVIÇOS HOSPITALARES
06.005.10.302.0601.2.037.
129 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO
11.900,00
07.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Diário Oficial do Município

PESSOAL CIVIL
4.000,00
01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PÁGINA
-4
PROJETO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS
GERAIS
113 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
4.100,00
PÚBLICO
06.005.10.301.0601.2.036.
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS
PRÓPRIOS
117 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.000,00
PESSOAL CIVIL
118 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
6.000,00
06.005.10.302.0601.2.037.
ATIVIDADES DE SERVIÇOS HOSPITALARES
129 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO
11.900,00
07.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.001.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.001.08.244.0701.2.060.
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
QUADRO FUNCIONAL SOCIAL BASICA
138 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.000,00
PESSOAL CIVIL
139 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.660,00
141 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO
2.800,00
142 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
10.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
144 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3.300,00
JURÍDICA
07.003.00.000.0000.0.000.
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07.003.08.243.0704.2.053.
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PARA ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
** Elotech
**
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE IPIRANGA
164 - 3.3.90.30.00.00
DE CONSUMO
7.200,00
01000 MATERIAL
28/12/2015
07.003.08.243.0704.5.008.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Estado do Paraná
Pág. 1/1
166 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.000,00
PESSOAL CIVIL
Exercício:
2015
07.004.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRABALHO
07.004.08.128.0705.2.103.
ATIVIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
87 - 3.1.90.13.00.00
06.005.00.000.0000.0.000.
06.005.10.301.0601.1.013.

172 - 3.1.90.11.00.00
08.000.00.000.0000.0.000.
08.001.00.000.0000.0.000.
08.001.12.361.0803.2.068.
189 - 3.3.90.30.00.00
191 - 3.3.90.34.00.00

192 - 3.3.90.36.00.00
194 - 3.3.90.39.00.00
195 - 4.4.90.52.00.00
08.001.12.367.0804.2.069.
198 - 3.1.90.11.00.00
199 - 3.1.90.13.00.00
200 - 3.3.50.43.00.00
08.002.00.000.0000.0.000.
08.002.12.361.0806.2.071.
207 - 3.3.90.32.00.00
08.002.12.361.0807.2.072.
208 - 3.1.90.11.00.00
210 - 3.3.90.30.00.00
08.003.00.000.0000.0.000.
08.003.13.392.0808.2.079.
229 - 3.3.90.39.00.00
09.000.00.000.0000.0.000.
09.001.00.000.0000.0.000.
09.001.27.813.0901.2.094.
230 - 3.1.90.11.00.00
234 - 3.3.90.30.00.00
10.000.00.000.0000.0.000.
10.001.00.000.0000.0.000.
10.001.20.606.1001.2.080.
244 - 3.1.90.11.00.00
245 - 3.1.90.13.00.00
248 - 3.3.90.36.00.00
13.000.00.000.0000.0.000.
13.001.00.000.0000.0.000.

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.000,00
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
ATIVIDADE DE GESTÃO EDUCACIONAL
15.600,00
01104 MATERIAL DE CONSUMO
2.600,00
01104 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9.700,00
FÍSICA
01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
19.700,00
JURÍDICA
1.140,00
01104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 19.522,64
PESSOAL CIVIL
01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.591,64
01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL
ATIVIDADE BOM DE PRATO
103.400,00
01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE
TRANSPORTE ESCOLAR
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 28.796,88
PESSOAL CIVIL
6.900,00
01104 MATERIAL DE CONSUMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS CULTURAIS
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
6.000,00
JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA CORDENAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ESPORTE E LAZER
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.900,00
PESSOAL CIVIL
2.800,00
01000 MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS AGROPECUÁRIO
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.000,00
PESSOAL CIVIL
2.600,00
01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.400,00
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br

ANO 1 - EDIÇÃO
Exercício: Nº
201557
13.001.18.542.1301.2.083.
268 - 3.1.90.11.00.00
14.000.00.000.0000.0.000.
14.001.00.000.0000.0.000.
14.001.23.695.1401.2.082.
273 - 3.1.90.11.00.00

sistema: 1 (Um) microfone headset PG30, 1
(Um) transmissor PGXD1 tipo bodypack, 1
(Um) receptor PGXD4, 1 (Uma) fonte de
alimentação e 1 (Um) Guia do Usuário.
Sistema
• Faixa de trabalho (Linha de vista): 60m (A
faixa real de alcance depende da absorção,
reflexão e interferência do sinal de RF);
• Resposta da frequência de Áudio: 60Hz –
15kHz (Depende do tipo de microfone);
• Distorção harmônica total (Ref. 1kHz, 6dB
abaixo do limite de entrada): <0.02%,
Ponderação A, típico;
• Escala dinâmica: >108dB, Ponderação A;
• Faixa de temperatura de operação: -18°C
+50°C;
• Polaridade de áudio do transmissor:
Pressão positiva no diafragma do microfone
(Ou tensão positiva aplicada na ponta do
plugue de fone WA302) produz uma tensão
positiva no pino 2 (Em relação ao pino 3 da
saída de baixa impedância) e na ponta da
saída de ¼" de alta impedância.
Faixa da Portadora de RF (Varia conforme a
região)
• X8: 902–928MHz;
• X8A: 915–928MHz;
• X8B: 902–907.5MHz, 915–928MHz.

28/12/2015
Pág. 1/1

Estado do Paraná

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
7.700,00
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS DE TURISMO
2.800,00
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Total Redução:

625.411,16

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
8

Edifício da Prefeitura Municipal de IPIRANGA , Estado do
Paraná, em 28 de dezembro de 2015.

GELADEIRA
/
REFRIGERADOR
CAPACIDADE:
MÍNIMO
300
LITROS 110V
Freezer Horizontal, 1 porta, capacidade
mínima 300 litros, Branco, 127V, Painel de
Controle, Dupla Função, Fechadura de
Segurança
Buffet térmico 10 cubas

9

10

ROGER EDUARDO A. SELSKI
Prefeito

LOTE 2
Item
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 148/2015

PÁGINA - 5

ESMALTEC/RCD38

UN

1

R$
1.290,00

R$
1.290,00

ESMALTEC/EFH350

UN

1

R$
1.488,00

R$
1.488,00

ENGEFRIO/MOD
EBG4457

UN

1

R$
1.670,00

R$
1.670,00

Valor
Unit.
R$
225,00

Valor
Total
R$
225,00

Descrição
Tampo para pia em inox 1,20 m

Marca

Unidade

Quant.

FRANK/MOD12M0
1

UN

1

FORNECEDOR: MOVEIS ANDRIEI LTDA. - CNPJ: 14.282.205/0001-11

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame
licitatório – Pregão Presencial nº. 148/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras,
observadas as demais disposições legais e pertinentes:

LOTE 4
Item
1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Armário aéreo de cozinha em MDP, 2 portas, cor
branca

Andriei SB
034

UN

2

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos e móveis em atendimento as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal
de Ipiranga - PR.

FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06

FORNECEDOR: DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. - ME - CNPJ: 17.525.457/0001-12

LOTE 1

LOTE 1
Item
1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Microfone Sem Fio de Cabeça:
Inclui: 2 transmissores , receptor, 2
cachimbos
de
microfone,
fonte
de
alimentação, 4 pilhas AA e manual do
usuário.
2 Microfones transmissores de mão +
Receptor duplo
Microfone dinâmico (bobina móvel)
• Tipo condensador a eletreto;
• Resposta de frequência 60Hz - 18kHz*;
• Padrão polar: Cardióide (Unidirecional);
• Impedância de saída: 1200O @ 1kHz*;
• Nível de saída: -52dBV/Pa (2,5mV)*;
• Relação sinal/ruído: 61dB, 1kHz a 1Pa*;
• Máximo SPL: 125dB (Máximo nível de
pressão sonora);
• Escala dinâmica (Máximo SPL para o nível
de ruído A ponderado): 92dB*;
• Ruído de saída: 33dB (Típico, A
ponderado)*;
• Voltagem de operação recomendada:
+5VDC, 10V máx (Pino 2 para pino 1);
• Polaridade: A pressão positiva do som no
diafragma produz voltagem positiva nos
pinos 3 e 4 com relação ao pino 1 (Terra) no
mini-conector TA4F;
•
Cabo:
1,27mts
(Dois
condutores
protegidos);
• Mini-conector: TA4F;
• Peso líquido: 51,6grs.
* Medidas tomadas usando o préamplificador RK183PK ajustado para o
ganho de 0dB
Receptor PGXD4
• Sensibilidade: -102dBm @ 10-5 BER;
• Alojamento: ABS;
• Requisitos de alimentação elétrica: 12–
18VDC @ 150mA, alimentado pela fonte de
alimentação externa (Ponta positiva);
• Dimensões (A x L x P): 40,00 x 181,00 x
104,00mm;
• Peso: 289grs.
Saída de Áudio
• Configuração: Impedância balanceada.
Nível de saída de áudio (Tom de 1 kHz)
• Conector XLR: –2.5dBV (Em carga de
3kO);
• Conector ¼": +10dBV (Em carga de 10kO).
Impedância
• XLR: 50O;: 50O;
• ¼": 50O.
Distribuição dos Pinos
• XLR: 1=terra, 2=fase, 3=neutro;
• ¼" TRS: Ponta=áudio, Anel=sem áudio,
Adaptador=terra.
LED de Áudio
• Vermelho: 2dB abaixo da presilha;
• Âmbar: 12dB abaixo da presilha;

KARSECT/MOD
CRU 302

UN

1

• Verde: 50dB abaixo da presilha.
Transmissor Portátil PGXD1
• Faixa de ajuste de ganho: 26dB;
• Impedância de entrada: 1MO;
• Potência de saída de RF: 10mW (Varia
conforme a região);
•
Alojamento:
Caixa
moldada
de
policarbonato;
• Requisitos de alimentação elétrica: 2 pilhas
alcalinas "AA" ou pilhas recarregáveis;
• Vida útil da bateria: Até 10 horas (Alcalina);
• Dimensões (A x L x P): 108,00 x 64,00 x
19,00mm;
• Peso: 128grs (Sem baterias).
O sistema sem fio em transmissão digital
24bits sem fio com recursos avançados de
configuração automática e a lendária
qualidade de áudio. Componentes do
sistema: 1 (Um) microfone headset PG30, 1
(Um) transmissor PGXD1 tipo bodypack, 1
(Um) receptor PGXD4, 1 (Uma) fonte de
alimentação e 1 (Um) Guia do Usuário.
Sistema
• Faixa de trabalho (Linha de vista): 60m (A
faixa real de alcance depende da absorção,
reflexão e interferência do sinal de RF);
• Resposta da frequência de Áudio: 60Hz –
15kHz (Depende do tipo de microfone);
• Distorção harmônica total (Ref. 1kHz, 6dB
abaixo do limite de entrada): <0.02%,
Ponderação A, típico;
Publicado• Escala
de acordo
com
a LeiPonderação
nº 2363 de
dinâmica:
>108dB,
A; 16 de setembro
• Faixa
de temperatura
de operação:
-18°C
Diário Oficial
certificado
digitalmente
pelo
SERPRO.
+50°C;
• Polaridade de áudio do transmissor:
Diagramação,
publicação
e certificação
digital:
Pressão
positiva no diafragma
do microfone
(OuComunicação
tensão positiva aplicada
Diretoria de
Social na ponta do
plugue de fone WA302) produz uma tensão
positiva no pino 2 (Em relação ao pino 3 da
saída de baixa impedância) e na ponta da
saída de ¼" de alta impedância.

Diário Oficial do Município

Valor
Unit.
R$
5.588,00

Valor
Total
R$
5.588,00

Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

3

Mesa pequena em fórmica para cozinha com 4
cadeiras na cor branca, com estrutura em aço inox.
Armário em MDF com 4 portas individuais, 02
prateleiras, cor branca. Dobradiças metálicas;
Puxadores em alumínio; Corpo: MDF 15 mm MDP BP;
Costas: MDF 3 mm MDF. Dimensões: Altura: 73 cm;
Largura: 175 cm; Profundidade: 60 cm; Volume: 2;
Peso aproximado: 81,8 kg.
Balcão para pia em MDF de 1,20 m na cor branca

W3
MX05
W3
BM03

UN

1

UN

5

W3
BP01

UN

1

4

6
LOTE 3
Item

Persiana horizontal e acabamento

2

Balcão de banheiro em MDF com 2 gavetas
70x60x40
Mesa em L com 2 gavetas: dividida em: mesa delta
160 X 160 X 75 tampo em MDP 25mm de
espessura, acabamento texturizado, coladas com
adesivo hot melt., fixados à estrutura por parafusos
m6 x 12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP
com 18mm de espessura em melamina (bp)
texturizado com 0,2mm de espessura em ambas
as faces, borda inferior com acabamento de
poliestireno de 2mm de espessura acabamento
texturizado nas bordas maiores fixadas aos pés
através de parafusos atarrachantes. O painel
possui largura mínima de 380mm estrutura em aço
constituída na parte inferior por tubo de 29 x 58 x
1,20m com 540mm de comprimento. Extremidade
superior da estrutura constituída por barra chata de
um quarto de espessura com comprimento de
450mm e largura de 38 mm. O corpo da estrutura é
confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de
espessura dobrada estampada de forma tal que
formam o corpo único com 260mm de largura uma
espessura de 38mm uma altura de 669mm.
Permite a passagem de fiação elétrica lógica e
telefônica por meio de calha com almofada de
saque frontal estampada com largura de 140mm. O
corpo da estrutura possui saída para o lado interno
da estrutura tanto na parte superior quanto inferior
para a fiação. Possui sapatas niveladoras com
base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e
altura de 13mm com barra roscada de 5/16” para
fixação em bucha de nylon com rosca metálica
interna embutido na base do quadro estrutural
pedra que canta torre vertical confeccionado em
chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de
espessura, em forma de triangulo regular com
tampa destacável fixada por meio de dispositivo
metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte
superior e inferior para possibilitar a passagem de
fiação elétrica lógica e telefônica.
Apresentar em anexo à proposta de preços:
- apresentar certificação específica ABNT vigente
para móvel;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal
com a certidão do IBAMA
- comprovação CERTIFICADO AMBIENTAL FSC
OU CERFLOR;
- licença ambiental IAP;
- NR – Emitida por Eng. Segurança do Trabalho
com cópia da respectiva identificação da carteira;
- Apresentar laudo de dióxido de enxofre de no
mínimo 10 ciclos para o material aço utilizado no
móvel;
- apresentar laudo de névoa salina para o material
aço utilizado no móvel;
- Comprovação que tinta utilizada na pintura do
componente aço do móvel é antibactericida.

3

de 2015

Descrição

1

Marca

Unidade

Quant

MARQUE
LUX H01
W3 B02

M2

1

UN

2

W3 425

UN

1

Valor
Unit.
R$
210,50

Valor
Total
R$ 421,00

Valor
Unit.
R$
439,00
R$
2.780,00

Valor
Total
R$ 439,00

R$
1.220,00

R$
1.220,00

Valor
Unit.
R$
100,00
R$
340,00
R$
1.060,0
0

R$
13.900,00

Valor
Total
R$ 100,00
R$ 680,00
R$
1.060,00

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br

prático e seguro;
•
Confeccionado em plástico;
•
Dimensões: 46X53X47 cm;
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015

FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71

2

ANDADOR
Características:
•
Confeccionado em plástico;
•
Tamanho 45x35x40cm;
•
Contendo bolinha divertida, trenzinho, relógio,
peças giratórias.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
AD01

UN

1

R$
99,00

R$
99,00

3

ARAMADOS-CONJUNTO COMPLETO
Características:
•
Contém 06 aramados de diferentes formas e
tamanhos;
•
Favorece a coordenação motora fina,
possibilita a percepção de formas, o trabalho com
movimentos precisos e de amplitudes variadas, levando
a criança a obter domínio voluntário motriz. Além disso,
exercita a orientação espacial e a lateralidade.
Atividades que utilizam concomitantemente os olhos e
as mãos desenvolvem a coordenação visomotora;
•
Objetivo: Manusear as peças no aramado,
com diferentes intensidades e lateralidades, conforme
orientação do professor;
•
1)
Aramado
Triangular,
medindo
400x170x125mm;
•
2)
Aramado
Ondular,
medindo
440x160x125mm;
•
3) Aramado Montanha-russsa, medindo
265x300x230mm;
•
4)
Aramado
Espiral,
medindo
400x160x125mm;

ARC 02

UN

5

R$
328,00

R$
1.640,00

LOTE 1
Item
2

5

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Caixa Acústica Ativa com USB
Características Gerais
- Alto-falante: 1 x 12" e 1 driver de titânio
- Potência: 150 W RMS
- Resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz
- Chave: liga/desliga
- Conexão: USB para MP3
- Entradas: Mic (P10 e XLR Fêmea), Line (RCA, XLR
Fêmea e Macho)
- Saídas: Line (P10 e XLR Macho)
- Controles: Entrada USB com visor (Play, Pause,
Stop, Avaça, Retrocede, Contínuo), Mic, Line e
Master, Equalização gráfico de 5 bandas
- Possui pontos para Fly
- Suporte tipo flange para pedestal
- 01 Caixa Acústica
- 01 Cabo de alimentação
- Alimentação: 110/220 V (através de chave seletora)

JBL
SELENIUM
JS121A

UN

1

LIBELL
BABY

UN

2

R$
777,00

R$
1.554,00

FRANKE

UN

1

TRON
51090125
RECCA
RC800

UN

1

UN

1

R$
244,00
R$
1.568,00
R$
828,00

R$
244,00
R$
1.568,00
R$
828,00

7

Bebedouro refrigerado. Cor: inox, Modelo: MF40 tipo
bebedouro industrial. Tipo de água natural e gelada.
Material: gabinete - chapa de aço galvanizada;
torneiras - cromadas; reservatório - aço inox.
Recursos torneiras: 02. Alimentação 110 Volts,
consumo aproximado de energia 23 KWH/mês. Peso
aproximado do produto: 16,8 kg. Dimensões
aproximadas produto: (LXAXP): 37,5 x 94 x 29,2 cm.
Capacidade total 3,450 ml.
Tampo para pia em inox 1,20 m

11

Fogão industrial à gás com forno, 6 bocas.

12

Cafeteira industrial, 8 litros

Valor
Unit.
R$
1.785,00

Valor
Total
R$
1.785,00

•
5)
Aramado
Entrelaçado,
medindo
400x320x125mm;
•
6)
Aramado
Acrobático,
medindo
280x320x125mm.
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

LOTE 2
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

1

Fogão 4 bocas, forno auto limpante, tampo de vidro
temperado, mesa inox, acendedor automático.
Casto botijão de gás de cozinha 13 KG, com registro
completo e mangueira
Pallet plástico, medidas de 100 x 120 x 13 cm.
Cargas: 2600 kg estático, 1000 kg móvel

ATLAS
MONACO
LIQUIGAS

UN

1

2
5

PALLET
CTBA

UN

1

UN

10

Valor
Unit.
R$
675,00
R$
214,00
R$
183,00

Valor
Total
R$ 675,00
R$ 214,00

4

BABY PLAY PLUS DUPLO
Características:
•
Balanço com estrutura em plástico e 02
balanços em forma de jatinho para 01 criança;
•
02 escorregadores compostos por 03 itens
cada um : 01 rampa, 01 escada, 01 tirante central,
sendo uma rampa reta e uma rampa curva;
•
Escadas com 04 degraus, sendo que o último
degrau (mais alto) fica livre para apoio dos pés e
nivelado com o início da rampa;
•
Corrimão incorporado à própria escada, sem
saliências;
•
Topo da escada com 02 laterais altas o
suficiente para dar segurança a crianças menores;
•
A conexão dos escorregadores à estrutura do
balanço é feita por 02 conectores plásticos localizados
na base e no meio das estruturas;
•
Locais próprios para fixação no chão,
totalmente desmontável.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo;
•
Cordas de nylon trançadas e de alta
resistência.
Dimensões:
•
Altura : 1,20m
•
Largura : 4,95m
•
Comprimento : 3,25m
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
BPPD02

UN

1

R$
3.100,00

R$
3.100,00

5

BALANÇO BEBÊ
Características:
•
Balanço para 01 criança;
•
Cadeira com barra de segurança, com
encaixe para as mãos;
•
Barra de segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à cadeira;
•
Cinto de segurança vertical, que evita que a
criança escorregue por baixo da barra de segurança;
•
Assento com apoio para as costas.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo;
•
Cordas de nylon trançadas e de alta
resistência.
Dimensões:
•
Altura: 32 cm
•
Comprimento: 29 cm
•
Largura: 30 cm
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:

BB06

UN

2

R$
1.240,00

R$
2.480,00

VERONA
CNT05

UN

1

R$
199,00

R$
199,00

VERONA

UN

1

R$

R$

R$
1.830,00

LOTE 4
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

2

REFRIGERADOR E PURIFICADOR DE ÁGUA:
Ata performance, eficiência bacteriológica.
Vida útil mínima de dez anos.
Sistema de filtragem.
3 litros de água gelada e filtrada por hora, para
ambiente no mínimo 15 pessoas.
Processo de filtragem: eliminação de resíduos da
água, cheiro e gosto de cloro. Opções graduais de
temperatura da água, de natural até gelada.
Cores opcionais: preto com inox, branco e preto.
Dimensões: Altura 39 cm // Largura: 24 cm;
Profundidade: 34 cm
Especificações técnicas:
Capacidade mínima de refrigeração: 3 litros/hora
Gás refrigerante: R134 (ecológico)
Temperatura de trabalho: 5º C à 32º C
Tensão: 127v
Potência mínima: 100w
Composição da Câmara de Refrigeração:

LIBELL

UN

1

Valor
Unit.
R$
885,00

Valor
Total
R$
885,00

Polipropileno de 25 Micra, com filtragem
ZEOLIFE: Aluminosilicato e Carvão Ativado
Carvão Ativado com Prata Coloidal

Ipiranga/PR, 28 de dezembro de 2015.
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2015
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame
licitatório – Pregão Presencial nº. 149/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, à Licitante Vencedora, observadas
as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, recreativos e didáticos pedagógicos em atendimento ao CMEI Madre Tereza de
Calcutá (Programa Apoio à Creche do FNDE- FNDE/MEC - PRÓ-INFÂNCIA E. I. MANUTENÇÃO
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
Valor Total do Fornecedor: 22.061,00 (vinte e dois mil e sessenta e um reais).
LOTE 1
Item
1

2

Marca

Unidade

Quant.

ANDADOR DIDÁTICO 3x1
Características:
•
Andador;
•
Painel Didático;
•
Mesa Didática 46x53x47 cm
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
•
Auxilia o bebê a dar os primeiros passos;
•
A base ampla oferece segurança e um apoio
firme para o bebê caminhar;
•
O andador também vem com uma trava de
segurança;
•
A frente do andador tem atividades didáticas
para ensinar e divertir o bebê. Super alegre, divertido,
prático e seguro;
•
Confeccionado em plástico;
•
Dimensões: 46X53X47 cm;
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

Descrição

VERONA
AD3X1

UN

1

ANDADOR
Características:
•
Confeccionado em plástico;
•
Tamanho 45x35x40cm;
•
Contendo bolinha divertida, trenzinho, relógio,
peças giratórias.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
AD01

Valor
Unit.
R$
199,00

Valor
Total
R$
199,00

1

R$
99,00

7

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
ARAMADOS-CONJUNTO COMPLETO
Características:
•
Contém 06 e
aramados
de diferentes
formas e
Diagramação,
publicação
certificação
digital:
tamanhos;
Diretoria de
Comunicação
Social
•
Favorece a coordenação motora fina,
possibilita a percepção de formas, o trabalho com
movimentos precisos e de amplitudes variadas, levando
a criança a obter domínio voluntário motriz. Além disso,

ARC 02

UN

5

R$
328,00

R$
1.640,00

CENTOPÉIA EM POLIÉSTER
Características:
•
Confeccionada em tecido de poliéster colorido
e lavável, revestida com mola espiral;
•
Medindo 400x50x50cm;
•
Acondicionada em sacola de tecido de
poliéster com zíper e alça.
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

R$
99,00

Diário Oficial do Município
3

•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.
6

UN

PÁGINA - 6

CHALÉ ROYALE GOLD
Características:
A Diretoria de

5.800,00
5.800,00
Comunicação Social do CRG01
Municípo de Ipiranga, da
garantia
deste
documento,
• de autenticidade
Uma casinha de plástico
polietileno,
colorida, desde que visualizado através do site
comhttps://ipiranga.pr.gov.br
paredes em formato de toras redondas de
madeira. Com cerquinha;
•
É composta por: 2 paredes pequenas com
janelas sem fechamento, túnel de passagem na parte
inferior e tabela de basquete instalada; 2 paredes
grandes com janelas sem fechamento; porta vai-vem
em uma delas, 1 escorregador numa outra e 1 floreira.
O telhado têm chaminé de um lado e claraboia do
outro;
•
Na parte interna possui pia, fogão, escorredor

•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57
7

CHALÉ ROYALE GOLD
Características:

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015
VERONA
CRG01

UN

1

R$
5.800,00

base que permite que o conjunto gire com leveza
mesmo quando com 04 crianças;
•
O brinquedo suporta até 80 Kg em cada
assento, sem deformação.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo;
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:
•
Diâmetro: 120 cm;
•
Altura: 67cm.
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 01 ano.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

R$
5.800,00

•
Uma casinha de plástico polietileno, colorida,
com paredes em formato de toras redondas de
madeira. Com cerquinha;
•
É composta por: 2 paredes pequenas com
janelas sem fechamento, túnel de passagem na parte
inferior e tabela de basquete instalada; 2 paredes
grandes com janelas sem fechamento; porta vai-vem
em uma delas, 1 escorregador numa outra e 1 floreira.
O telhado têm chaminé de um lado e claraboia do
outro;
•
Na parte interna possui pia, fogão, escorredor
de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil
(que pode ser montada também pelo lado de fora da
casinha), telefone e campainha que toca de verdade ao
puxar a cordinha;
•
Ainda possui, cerquinha composta por 4
peças e 1 tranca, acoplada à casinha por meio de 2
batentes parafusados na lateral;
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável).
Dimensões:
•
Medidas: 165x272x160cm;
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 01 ano.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.
8

9

10

11

VERONA
GC01

GANGORRA PATINHO INDIVIDUAL
Características:
•
Gangorra em forma de patinho para 01
criança com 02 pegadores laterais e olhos de acrílico;
•
Ideal para 01 criança brincar no suave
balanço de um patinho na lagoa;
•
O formato de rabinho na extremidade impede
que a criança escorregue para trás ao balançar;
•
Base em forma de curva, que garante um
balanço suave e uniforme;
•
Laterais com apoio para os pés com formato
antiderrapante e formas de asinhas e ondas;
•
Assentos na extremidade com leve ressalto
em forma de rabinho de pato.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:
•
Medidas: 68x31x47cm
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 01 ano.
- Idade Final: 03 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
GPI 01

GIRA - GIRA
Características:
•
Conceito do antigo gira-gira de metal, não
temático, sem formas de bichos, totalmente em
plástico, com eixo metálico revestido pela base e pelos
assentos giratórios;
•
Estrutura metálica interna (não aparente) na
base, para dar maior resistência ao produto;
•
O brinquedo Gira-Gira é mais seguro, colorido
e durável, já que o brinquedo não enferruja e não
descasca a pintura;
•
Peça composta por 03 partes : base,
assentos giratórios suspensos e volante;
•
Base em formato circular, com textura
antiderrapante para maior segurança e drenos para
evitar acúmulo de água, com 4 saliências maiores do
que a base que possibilitam a fixação no chão caso
necessário;
•
Assentos suspensos para 4 crianças
brincarem ao mesmo tempo. O movimento é gerado
pela força feita no volante;
•
Não há contato (plástico sobre plástico) entre
a peça que contém os assentos e a base;
•
Peça de baixo atrito entre os assentos e a

VERONA
GG03

Diário Oficial do Município

UN

1

R$
510,00

VERONA
PB3X1

UN

VERONA
PBG01

UN

1

R$
630,00

R$
630,00

•
O produto que pode ser usado como
gangorra, andador ou carrinho de passeio bastando
para tanto articular a roda traseira e o eixo com as
rodinhas traseiras;
•
Gangorra para 01 criança com formato de
peixinho, com olhos de acrílico e manoplas de
borracha;
•
Base em forma de curva, que garante um
balanço suave e uniforme, com abertura para esconder
a roda dianteira;
•
Assento com apoio para as costas;
•
Eixo traseiro com 02 rodinhas e dianteiro com
01 rodinha;
•
As rodinhas traseiras podem ser acomodadas
sobre a base curva girando o eixo, e a dianteira
acomodada dentro da cabeça do peixinho través de um
sistema semelhante a um trem de pouso;
•
Cinto de segurança abdominal para maior
segurança;
•
Haste para empurrar o peixinho quando
utilizado como carrinho;
•
A haste é conectada na parte traseira do
peixinho através de um parafuso plástico com porca
também plástica;
•
Haste contendo 01 porta-objeto e 01 para-sol.

R$
510,00

Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:
UN

1

R$
179,00

•
Altura: 87 cm
•
Comprimento: 1,0m
•
Largura: 47 cm
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;

R$
179,00

•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.
12

UN

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

PEIXINHO BABY 3 EM 1
Características:

GANGORRA CAMELINHO
Características:
•
Gangorra para 04 crianças com formato de
camelo, contendo 02 cabeças nas extremidades do
assento e 01 corcova no meio da gangorra;
•
Os espaços para as crianças são
proporcionais entre si;
•
Gangorras empilháveis, encaixando uma na
outra e facilitando o armazenamento quando não
estiver em uso;
•
Olhos coloridos em acrílico.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:
•
Medidas: 170x43x50cm;
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

PÁGINA - 7

1

R$
1.880,00

PEIXINHO BABY GANGORRA
Características:
•
Gangorra para 01 criança com formato de
peixinho, com olhos de acrílico e manoplas plásticas;
•
Base em forma de curva, que garante um
balanço suave e uniforme;
•
Assento com apoio para as costas;
•
Laterais da base com local para instalação de
outro peixinho baby acoplado (gangorra dupla);
•
Parte inferior da base com rebaixos que
permitem o empilhamento de 02 ou mais gangorras.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:

1

R$
220,00

R$
220,00

•
Altura: 45 cm
•
Largura: 31 cm
•
Comprimento: 80 cm
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

R$
1.880,00

13

VERONA
UN
1
R$
R$
PETIT PLAY STANDARD
PPS01
3.580,00
3.580,00
Características:
•
Contém 01 módulo em formato hexagonal
com 02 paredes em “V” e parte superior em forma de
castelo, 01 parede com parte superior em forma de
castelo e porta elevadiça com visor na parte superior
acionada por cordinha;
•
01 rampa de escorregador reto pequeno;
•
01 arco, 01 tabelinha de basquete com tabela
e aro (acompanha mini-bola de basquete);
•
01 meia plataforma com drenos para evitar
acúmulo de água e detalhes anti-derrapantes, peça
com 01 degrau que funciona como apoio e como
acesso à meia plataforma, aberturas na parte inferior
nos 06 lados do brinquedo;
•
O formato hexagonal tem mais possibilidades
de diversão porque permite a instalação de
componentes em 06 lados utilizáveis ao invés de
apenas 04 nos formatos tradicionais;
•
Locais próprios para fixação do brinquedo no
chão, caso seja necessário, através de parafusos.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
A
Diretoria
de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
Dimensões:
• de autenticidade
Medidas: 245x155x148cm;
deste documento, desde que visualizado através do site
•
Indicado para:
https://ipiranga.pr.gov.br
- Sexo:
Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

componentes em 06 lados utilizáveis ao invés de
apenas 04 nos formatos tradicionais;
•
Locais próprios para fixação do brinquedo no
chão, caso seja necessário, através de parafusos.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.
Dimensões:
•
Medidas: 245x155x148cm;
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57
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ROLO DE BOBATH
Características:

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 153/2015

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame
licitatório – Pregão Presencial nº. 153/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas
as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para fornecimento de veículos novos, zero quilômetro, para suprimento à Secretaria
Municipal de Saúde.
LOTE 1

VERONA
RB01

UN

1

R$
100,00

R$
100,00

FORNECEDOR: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.105.496/0003-06
Valor Total do Fornecedor: 107.940,00 (cento e sete mil, novecentos e quarenta reais).
Item

•
Confeccionado em plástico inflável de alta
resistência;
•
Acondicionado em embalagem de papelão.
•
Acompanha bomba de inflar.
Dimensões:
•
Medidas: 750x380mm;
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

2

Descrição
Veículo novo, "zero quilômetro",
tipo Sedan, motor 1.0, de
primeira linha de fabricação
última versão; ano/modelo 2016,
motorização - mínimo de 77 cv.

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

GM/CLASSIC

UN

3

R$ 35.980,00

R$ 107.940,00

FORNECEDOR: CVL AUTOMÓVEIS - COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 77.025.708/0001-21
Valor Total do Fornecedor: 153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos reais).
Item

TRICICLO
Características:
•
Anatômico e resistente. Triciclo soprado;
•
56 cm;
•
Recomendável para crianças a partir de 02
anos de idade.
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
ESC01

16

ESQUEMA CORPORAL
Características:
•
Conjunto confeccionado em MDF e impresso
em policromia;
•
Contém 10 placas de encaixe (06 placas
medindo 200 x 200 x 5,6mm e 04 placas medindo 300 x
200 x 5,6 mm);
•
01 boneco articulado medindo 550 mm;
•
01 CD composto por 11 músicas sobre as
partes do corpo humano.
•
Indicado para:
- Sexo: Masculino e Feminino;
- Idade Inicial: 02 anos;
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade com INMETRO,
ABNT e demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
ESC01

UN

2

R$
145,00

R$
290,00

17

BALANÇO BEBÊ
Características:
•
Balanço para 01 criança;
•
Cadeira com barra de segurança, com
encaixe para as mãos;
•
Barra de segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à cadeira;
•
Cinto de segurança vertical, que evita que a
criança escorregue por baixo da barra de segurança;
•
Assento com apoio para as costas.
Matéria-prima empregada:
•
Polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável);
•
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo
UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo;
•
Cordas de nylon trançadas e de alta
resistência.
Dimensões:
•
Altura: 32 cm
•
Comprimento: 29 cm
•
Largura: 30 cm
•
APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA
DE PREÇOS:
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
16071-1:2012;
•
Certificado de conformidade ABNT NBR NM
300:2004 – versão corrigida 2011 – Parte 1-6;
•
E demais normas vigentes na data do edital.

VERONA
BB02

UN

3

R$
265,00

R$
795,00

15

PÁGINA - 8

UN

4

R$
90,00

R$
360,00

1

Descrição
Veículo novo (zero quilômetro),
tipo hatch. motor 1.0, de primeira
linha de fabricação, última
versão; ano/modelo 2016, motor
com no mínimo 70 cv de
potência.

Marca
FIAT/PALIO
FIRE 1.0 8V, 4
PORTAS,
2015/2016,
BRANCO

Unidade

Quant.

UN

5

Valor Unit.

R$ 30.780,00

Valor Total

R$ 153.900,00

FORNECEDOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84
Valor Total do Lote: 49.174,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais).
Item

3

Descrição
Veículo novo, zero quilômetro
ano 2015/2016, ou última
versão atualizada, primeira linha
de fabricação.
capacidade mínima:
Motor: 1.6
CV: 101 = Gasolina // 104 =
Álcool (Bi-combustível)
Quatro portas
Hatch
cinco ocupantes
Freios - sistema de proteção
contra travamento total de rodas
em frenagens, com distribuição
eletrônica de força empregada
(ABS com EBD).
banco do motorista com ajuste
de altura
airbags (passageiro e motorista)
apoios de cabeça no banco
traseiro com ajuste de altura
cintos de segurança traseiros de
3
pontos
com
retorno
automático
Cintos
de
segurança
automáticos de três pontos na
frente com tensor do cinto e
ajuste de altura
Sistema de som com rádio
AM/FM
CD-player, bluetooth, MP3 e
entradas USB SD-card e auxiliar

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

FOX
CONFORTELINE

UN

1

R$ 49.174,00

R$ 49.174,00

quatro alto-falantes, tweeters e
antena no teto.
Chave tipo "canivete"
Coluna de direção com ajuste
de altura e profundidade
Desembaçador - vidro traseiro
Espelhos retrovisores externos
elétricos ajustáveis, e luzes
indicadoras
de
direção
integradas. Faróis de neblina
Frisos laterais na cor do veículo
Lavador e limpador - vidro
traseiro
Molduras: espelhos retrovisores
externos e maçanetas na cor do
veículo
Para-sol com espelho iluminado
para motorista e passageiro
Travamento elétrico das portas
dianteiras e traseiras
Vidros elétricos dianteiros e
traseiros
com
função
antiesmagamento;
Ar-condicionado
direção hidráulica ou elétrica
Para-choque na cor do veículo
Sistema de abertura elétrica do
porta-malas
computador de bordo com no
mínimo cinco funções;
Rodas de liga leve Aro 15” e
pneus 195/55 R15 .

Ipiranga/PR, 28 de dezembro de 2015.
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 152/2015

Ipiranga/PR, 28 de dezembro de 2015.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame
licitatório – Pregão Presencial nº. 152/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, à Licitante Vencedora, observada as
demais disposições legais e pertinentes:

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

OBJETO: Contratação de empresa para transporte de calcário a granel.
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
Valor Total do Fornecedor: 60.631,55 (sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
LOTE 1
Item

1

Descrição
Transporte de calcário à granel da cidade de Castro/PR até a
cidade de Ipiranga/PR (Imóvel Rural na Localidade de Riozinho - 3
km do centro da cidade) com caminhão basculante. (ano de
fabricação a partir de 2012)

Unidade

Quant.

T

2.368,42

Valor
Unit.

Valor Total

R$
25,60

R$
60.631,55

Ipiranga/PR, 28 de dezembro de 2015.
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br

LOTE 2
Item
7

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio
no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 138/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às
Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos permanentes com recursos do Programa de
Financiamento de Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) e Programa Vigilância Epidemiológica.
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02
LOTE 2
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Unit.
4
Mesa de exame (diva Clinico) Adulto Luxo. Estrutura
em MDF com revestimento interno e externo em
laminado decorativo. Gabinete com 6 gavetas e 2
portas. Gavetas deslizantes através de corrediças
metálica. Puxadores cromados. Leito estofado com
espuma de alta densidade revestida em courano.
R$
Altura do estofado: 10cm no leito e 15cm na Metalic
UN
1,00
1.500,00
cabeceira. Cabeceira reclinável em até 4 posições
através de cremalheira. Várias opções de cores para
o estofado: Branco, Cinza, Preto, Bege, Verde Claro,
Verde, Azul Claro, Azul Odonto, Azul Royal, Rosa,
Lilas. Dimensão: Largura: 60cm Comprimento:
185cm Altura: 80cm Peso máximo suportado: 150 Kg.

Valor
Total

8

Item

Descrição

6

R$
1.500,00

Aparelho de pressão: Esfigmomanômetro
adulto - Modelo clássico com tubo duplo de
metal, preto, braçadeira adulto veicro. Engate
de aço ixox para fixar o manômetro e
braçadeira. Válvula de precisão com ajuste fino;
micro filtro na válvula para proteger o sistema
R$
de medição; escala linear de alumínio 0 49 mm, PREMIUM
UN
5,00
R$ 305,00
61,00
de fácil leitura; escala de 0 a 300 mmHg; Livre
de látex (manguito/pera livre de látex com
válvula de precisão de ar, com regulação final);
invólucro de metal preto laqueado; em bolsa de
vinil com zíper com validação: BHS; registro na
ANVISA.
FORNECEDOR: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA. - CNPJ: 78.589.504/0001-86
LOTE 2
Qua
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade
Valor Total
nt.
Unit.

Mesa (escritório): Material em madeira MDF
ou MDP 15mm com perfil de PVC, gaveteiro
fixo . Mesa 1,50 x 0,60 com gaveteiro fixo nas
opções 3 gavetas. Cor: cinza.
Arquivo com 4 gavetões em MDF com
acabamento em PVC. Material em madeira
MDF 25mm, perfil de PVC compatível à
LINHA 1000. Estrutura em aço em pintura
epóxi na cores cinza/preto/bege/marfim.
Dimensões 47 cm x 47 cm x 122 cm. Cor:
cinza.
Armário duas portas confeccionado em MDF,
acabamento em PVC. Material em madeira
MDF 25mm com perfil de PVC (compatível à
LINHA 1000). Estrutura em aço com pintura
epóxi na cores cinza/preto/bege/marfim. Cor
cinza.
Armário baixo: confecção em MDP 15mm; 02
portas, com 01 Prateleira Móvel, chapéu
sobreposto, com acabamento em PVC
Flexível 180°, acabamento do Corpo e Portas
em Fita PVC. Medidas:0,90x0,40x0,78
Cores: Cinza.
Gaveteiro volante 15mm: Arquivo baixo com
3 gavetas e rodízios
Produzido em MDF15mm. Cor cinza.
Bancada com 8 gavetas e 2 portas e
superfície lavável (fórmica) aproximadamente
(3 metros), cor branca em mdf, 85 cm de
altura.
Estacao de trabalho: gaveteiro - 04 gavetas
teclado retrátil, imensões 0,75 x 0,150 x 1,18
- Cor cinza.

9

10

11

1

Valor
Total

Valor Unit.

PÁGINA - 9

PLAXMETAL

UN

3,00

R$ 995,00

R$
2.985,00

PLAXMETAL

UN

5,00

R$ 600,00

R$
3.000,00

12
13

14

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor
Total

W3 MMW
505

UN

1,00

R$ 640,00

R$
640,00

W3 MMW
546

UN

1,00

R$ 718,00

R$
718,00

MMW 513

UN

4,00

R$ 740,00

R$
2.960,00

MMW 512

UN

1,00

R$ 625,00

R$
625,00

MMW 544

UN

1,00

R$ 485,00

R$
485,00

W3 B01

UN

1,00

R$ 4.275,00

R$
4.275,00

W3 MMW
501

UN

1,00

R$ 683,00

R$
683,00

Ipiranga PR., 21 de dezembro de 2015.
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 139/2015

INDREL/R
VV1500D

Descrição

UN

1,00

R$
29.000,0
0

Marca

Unidade

Balança antropométrica digital (adulto).
Estrutura em chapa de aço carbono,
capacidade 200 kg; divisões de 50g,
LIDER
plataforma: 390 x 400
mm, régua
LINHA
antropométrica até 2,00 m em alumínio
UN
P150C
anodizado, divisão de 0,5 cm; altura de 1,30 m;
MODELO
tapete em borracha antiderrapante; pés
P200C
reguláveis; função tara até 200 kg; display com
06 dígitos. Com chave seletora de tensão de
110/220 v.
FORNECEDOR: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME - CNPJ: 23.104.384/0001-98
LOTE 2
Descrição

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados
pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 139/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras,
observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Fornecimento de equipamentos em atendimento às Unidades de Saúde com recursos do PMAQ - AB (Programa Nacional de Melhoria ao Acesso e da Qualidade da Atenção Básica).
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Mesa auxiliar com pés em tubos 7/8. Com rodízios e sistema de travamento das
2
rodas; tampo e prateleira em chapa 0,75 mm. Pintura esmaltada epóxi branco; com Metalic
UN
15,00
R$ 149,70
R$ 2.245,50
dimensões 0,40 x 0,60 x 0,80 metros; com tratamento anti-ferruginoso
Maca ginecológica confeccionada em mdf. Com revestimento em laminado plástico
(fórmica) tipo fórmica, dotado de armário com 02 portas e 04 gavetas. Leito com
03 segmentos com apoio do dorso e apoio de pernas regulável, estofado com
revestimento em courvim. Cremalheiras do apoio dorsal e apoio de pernas
4
Caumaq
UN
8,00
R$ 1.475,00
R$ 11.800,00
totalmente em aço inoxidável. Com par de portas coxas, confeccionado em aço
inoxidável, regulável em altura e posicionamentos, estofado com revestimento em
courvim. Dimensões úteis do leito (quando na posição horizontal l: 0,60m x c:
1,90m x a:0,85m)
Autoclave horizontal: capacidade mínima 42 litros. Potência de 1600 watts;
voltagem 220 volts; com sistema de segurança; 8 (oito) ciclos programáveis; 5
(cinco) ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água para 3 (três)
litros; 3 (três) bandejas e câmara cilíndrica construída de acordo com as normas
da abnt em aço inox. Gabinete estrutura aço a36; pés reguláveis em borracha; uma
porta com sistema de fechamento através de manípulo de duplo estágio. Equipada
12
Sercon
UN
5,00
R$ 5.900,00
R$ 29.500,00
com transdutor de pressão; com sensor de monitoramento da temperatura interna

Marca

Cadeira de escritório ergonômica.
Modelo FIT - Assento e Encosto
executivo espuma ultra macia de
alta qualidade - Perfil PVC 17mm.
Com regulagem de altura do
encosto, sistema de catraca Regulagem de inclinação do encosto
e altura do assento a gás. Braços PLAXMETAL
reguláveis
lateralde
e apoio
Publicado de acordo
com acom
Leibotão
nº 2363
16 de setembro de
em
Polipropileno
Encosto
Diário Oficial certificado
digitalmente
anatômico
com ressalto pelo
(paraSERPRO.
apoio
lombar). Base de aço com capa.
Rodízios especiais
para piso
frio.
Diagramação, publicação
e certificação
digital:
Móvel fabricado de acordo com a
Diretoria de Comunicação
Social
NR-17.
8
Cadeira secretaria fixa (compatível á
LAMINADA LINHA STILL).
Medidas : Encosto : 290x370x30
PLAXMETAL

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor
Total

9,00

R$ 870,00

R$
7.830,00
10

Quant.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

10,00

R$ 379,00

R$ 3.790,00

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

10,00

R$ 639,00

R$ 6.390,00

dianteiras giratórias com pneus maciços de até 6”, montadas com rolamentos
blindados em garfo de nylon. Eixo vertical do garfo fixado em cubos com
rolamentos. Freios bilaterais ajustáveis com abraçadeira em alumínio, placa de
fixação da roda traseira com sistema que permita a regulagem de altura, assento
e encosto. Encosto em tecido de nylon reforçado, acompanhando uma almofada
ortopédica com no mínimo 03 cm de espessura no tamanho do assento fixada com
velcro. Manoplas emborrachadas e pedais posteriores para condução por
terceiros.
FORNECEDOR: HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI EPP - CNPJ: 11.192.559/0001-87 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Armário vitrine material de confecção: aço / ferro pintado; 2 portas. Laterais de LEVITA
UN
15,00
5
vidro
6
Foco polimerizador, com haste flexível.
LEVITA
UN
12,00
FORNECEDOR: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.971.041/0001-03 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Balança antropométrica digital (adulto). Estrutura em chapa de aço carbono,
capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua LIDER LINHA
UN
10,00
13
antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm; altura de P150C MODELO
1,30 m; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis; função tara até 200 kg; P200C
display com 06 dígitos. Com chave seletora de tensão de 110/220 v.
FORNECEDOR: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME - CNPJ: 23.104.384/0001-98 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Fogão 4 bocas, forno auto limpante, tampo de vidro temperado, mesa inox,
8
ATLAS
UN
10,00
acendedor automático.

Valor Unit.

7

Diário Oficial do Município

R$
29.000,00

da câmara; com display alfanumérico digital, que indique a pressão, temperatura,
ciclos e alarmes. Totalmente automática, digital, com chave geral que liga e
desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência; com tecla de seleção
dos ciclos e tecla de inicio do ciclo. Com garantia de 02 anos. Registro Anvisa e ou
documento comprobatório de isenção (RDC).
FORNECEDOR: DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. - ME - CNPJ: 17.525.457/0001-12 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Forno de micro-ondas, branco, capacidade mínima 30 litros, 110 v. Potência: 800
wats. Espelhado. Material interno e externo: aço. Display. Incluso prato giratório.
Painel digital. 10 níveis de potência. Relógio. Trava de Segurança. Puxador.
MIDEA
Funções: Cozimento: 17 programas Menu Brasileiro (9) Menu Light (4) Menu Infantil
MDUN
17
(4) . Receitas pré-programadas: Arroz, macarrão, pizza, salgadinhos, bolo, batata
PREMIUM
assada, milanesa, linguiça, vegetais – sopas, frutas, biscoitos, hambúrguer, pipoca,
pudim de leite, brigadeiro. Descongelamento: Carnes Aves Peixes Feijão. Garantia
mínima 12 meses.
FORNECEDOR: Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda - CNPJ: 11.101.480/0001-01 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Unidade
Cadeira de rodas
Assento nº 40 a 46. Confeccionada em alumínio, com pintura eletrostática,
dobrável em X tubular, apoio de braços escamoteáveis, protetor de roupa, apoio
de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90º com sistema de travamento
14
ORTOMETAL
UN
lateral e faixa para panturrilhas. Rodas traseiras aro 24”, com pneus infláveis com
aro propulsor em aço carbono, nylon ou alumínio, com bitola entre 16 e 20 mm
[Digite aqui](com pintura eletrostática quando confeccionada em metal). Cubo de alumínio
montado com rolamentos blindados e eixos removíveis, tipo quick release. Rodas

1

Item

Quant.

[Digite aqui]

FORNECEDOR: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.971.041/0001-03
Valor Total do Fornecedor: 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais).
LOTE 1
Item

Unidade

FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
LOTE 2

FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 07.626.776/0001-60
LOTE 1
Valor
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Unit.
Total
2
Balança antopométrica adulto modo de
R$
R$
WELMY
UN
7,00
operação: mecânica, até 150 quilos
564,00
3.948,00
LOTE 3
Valor
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Total
Unit.

CÂMARA PARA VACINAS MODELO –
RVV1500D
Câmara vertical, de formato externo e interno
retangular, desenvolvido especificamente para
a guarda científica de vacinas, medicamentos e
termolábeis, capacidade para armazenamento
de 970 litros (úteis), refrigeração com circulação
de ar forçado que proporciona temperatura
uniforme em todas as gavetas, câmara externa
e interna em aço inoxidável, com oito
prateleiras fabricadas em aço inoxidável,
ajustáveis e removíveis, isolamento térmico
mínimo 10 cm nas paredes em poliuretano
injetado livre de CFC, duas portas de acesso
vertical com visor de vidro triplo com sistema
anti embaçamento, equipado com rodízios
especiais com freio, degelo automático com
evaporação de condensado, painel de
comando e controle frontal e superior em LCD,
com saída USB e pen drive, independente de
computador ou softwere, para armazenamento
de dados e relatórios, comando eletrônico
digital micro processado programável de 2°C a
8°C, temperatura controlada automaticamente
a 4ºC por solução diatérmica, sistema de
alarme sonoro, visual e escrito no painel de
todos os eventos que ocorrem, temperatura de
momento, máxima, mínima e bateria
simultaneamente no painel, sistema silenciador
de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de
energia com bateria recarregável. Chave geral
de energia – liga desliga, luz interna em LED,
temporizada, com acionamento externo mesmo
com porta fechada por tempo programável ou
com acionamento automático na abertura da
porta, equipamento em 220 volts, 50/60 Hz,
REGISTRO NA ANVISA e ISO13.485. Softwere
para gerenciamento de dados, que permite
elaboração de relatórios, gráficos, acesso
remoto inclusive através de smartfone, e envia
mails, podendo selecionar os eventos
desejados. Discadora de telefone para até três
números diferentes. Sistema de emergência
integrado para manter a temperatura por até 24
horas sem energia elétrica.
GARANTIA: Total de 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricação.
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Descrição
Cadeira de escritório ergonômica.
Modelo FIT - Assento e Encosto
executivo espuma ultra macia de
alta qualidade - Perfil PVC 17mm.
Com regulagem de altura do
encosto, sistema de catraca Regulagem de inclinação do encosto
e altura do assento a gás. Braços
reguláveis com botão lateral e apoio
em
Polipropileno
Encosto
anatômico com ressalto (para apoio
lombar). Base de aço com capa.
Rodízios especiais para piso frio.
Móvel fabricado de acordo com a
NR-17.
Cadeira secretaria fixa (compatível á
LAMINADA LINHA STILL).
Medidas : Encosto : 290x370x30
(AxLxE), Assento : 410x390x30
(LxPxE), COR: PRETA.

Valor
Total

Arquivo confeccionado chapa de aço sae-1008 a sae-1012, predominantemente
chapa #22 dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (a x l x p), cor cinza cristal;
acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa
#22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para
no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo,
com dois amortecedores produzidos em material polimérico; puxadores estampados
na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, varetas laterais para sustentação
de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura
redonda com 02 chaves. Quatro extremidades inferiores da base soldadas um
estabilizador triangular, medidas aproximadas 85 mm de lado, dobras internas fixado
ao corpo do móvel por pontos de solda, estabilizador abriga porca rebite para fixação
de rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado
nivelador em aço zincado rosca 3/8 x 21,5 mm comprimento. Porca-rebite tipo cabeça
plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície
(zinco). Tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma
camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato
de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de
passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira
uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado
em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó hibrida
(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com
camada mínima de 50 micras. A polimerização ocorre em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200 ºc por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo
assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do
acabamento final do produto. O produto deverá estar em conformidade com a norma
reguladora de ergonomia do ministério do trabalho, nr17. Para garantir todas as
características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudos
emitidos: laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo
500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; laboratório de resistência atmosfera úmida,
mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; laboratório de resistência por
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dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo
emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d
3363:2005; Certificado nbr abnt 13961:2010; Laudo emitido por laboratório de
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de
10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado que o
móvel atende as especificações da nr17; Apresentar certificação abnt nbr
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este
móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. A
lista com os ensaios a serem feitos se encontra em documento abaixo: 4.2 requisitos
dimensionais; 4.3 resistência à corrosão de componentes metálicos; 4.4 requisitos
de segurança e usabilidade; 6.2 ensaio de estabilidade: devem ser realizados
ensaios que avaliem a capacidade do móvel de resistir às forças que possam
provocar elevação de um ou mais pontos de apoio, evitando assim acidentes,
incidentes e avarias que possam vir a ocorrer por possível tombamento do móvel;
6.2.3 estabilidade do móvel vazio; 6.2.4 estabilidade com carga vertical nas partes
moveis; 6.2.5 estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal; 6.3 ensaio de
resistência e drabilidade por ensaios cíclicos, carga estática, ensaios de impacto;
ensaios de resistência de planos horizontais à carga concentrada; gavetas e trilhos,
durabilidade (inclusive fechamento e abertura, e carga máxima total);
Bebedouro:modelo tradicional de coluna e apresentado na cor inox; para ambientes
de grande circulação de pessoas. Duas torneiras de pressão em latão cromado: uma
de jato para a boca; uma para copo ou squeeze. Capacidade mínima de refrigeração
6,0 litros/hora possui controle automático da temperatura da água; segurança e
qualidade, garantidas pelo INMETRO torneira (copo e jato) em latão cromado, com
regulagem de jato d’água; para ambientes de até 40 pessoas; moto-compressor
18
econômico e silencioso; indicado para uso interno e externo. Características
técnicas: certificado pelo INMETRO; gás r-134a: inofensivo à camada de ozônio;
depósito de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado com eps, com
serpentina externa.com dreno para a limpeza; tampo em aço inox polido, com relevos
para evitar respingos; ralo sifonado: barra odores indesejáveis provenientes da rede
de esgoto; gabinete em chapa eletrozincada em aço inox
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06 - LOTE 1
Item
Descrição
Mesa com 3 gavetas confeccionado em chapa de mdp (25 e 18mm) com dimensões
de 1200x600x750mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão com
acabamento texturizado em ambas as faces. Constituída de, tampo em mdp 25mm
com borda frontal e posterior em fida de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc
de 2mm de espessura, com acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.
painel confeccionado em chapa de mdp de 18mm de espessura, com dimensões de
1100x380mm e acabamento na borda inferior com fita de pvc de 2mm, fixado aos
pés metálicos através de 4 parafusos atarrachantes 7x50mm. pés metálicos
constituídos na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de
comprimento com acabamento nas extremidades por ponteiras 29x58mm, na
1
mesma cor da estrutura. parte superior da estrutura constituída por barra chata ¼” de
espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. o corpo da estrutura é
confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de
forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm
e uma altura de 669mm. permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica,
por meio de calha com almofada de saque frontal, fixada através de sistema de
encaixe por pressão, estampada, com largura de 140mm. o corpo da estrutura possui
saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a
fiação. possui 4 sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de
[Digite aqui]50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16” para fixação em bucha de nylon
com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.Sistema de

das partes metálicas por meio de imersão
com no mínimo 7 etapas, sendo,
desengraxe, enxágue, pré-efinador, fosfatização (fosfato de zinco) enxágue,
neutralizador e secagem o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira
uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. Pintura do tipo corona
aplicação de tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática.
Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 ºc por um período
de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior
aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Para garantir
todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina,
mínimo 500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h
conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo
de 5b conforme astm d 3363:2005; Laudo por profissional habilitado que o móvel
atende as especificações da nr17; Laudo de laboratório de resistência à corrosão por
exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr
096:1983; Certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de ealização dos ensaios
contidos na norma para este móvel. Ensaios devem ser realizados por laboratório
credenciado pelo inmetro. A lista com os ensaios a serem feitos se encontra em
documento abaixo 4.2 requisitos dimensionais: 4.3resistência à corrosão de
componentes metálicos: 4.4 requisitos de segurança e usabilidade: 6.2 ensaio de
estabilidade: 6.2.3 estabilidade do móvel vazio. 6.2.4 estabilidade com carga vertical
nas partes moveis. 6.2.5 estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal. 6.3
ensaios de resistência e durabilidade: devem ser realizados ensaios
cíclicos que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração.
Ensaios de carga estática que simulem o funcionamento sob condições mais severas
que as de uso normal e ensaios de impacto que verifiquem a resistência e o
funcionamento do móvel sob o efeito rápido de aplicação de carga. ensaio de
resistencia da estrutura.6.3.3.1 ensaios: resistência dos suportes de planos
horizontais; de deflexão de planos horizontais. de resistência de plano horizontais à
carga concentrada; pivotamento portas vertical e horizontal e carga máxima total
Mesa: 2 gavetas; suporte teclado retrátil; confecção: chapa de mdp (25 e 18mm);
dimensões: 1200x600x750mm, revestimento: laminado melamínico baixa pressão,
acabamento texturizado ambas as faces. Tampo mdp 25mm borda frontal e posterior
em fita pvc 3mm demais bordas fita de pvc de 2mm espessura, acabamento
texturizado, coladas adesivo hotmelt. Painel: chapa mdp 18mm de espessura:
dimensões 1100x380mm - acabamento borda inferior fita de pvc de 2mm, fixado aos
pés metálicos através de 4 parafusos atarrachantes 7x50mm. Pés metálicos com
parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm comprimento acabamento de extremidades por ponteiras 29x58mm, na cor da estrutura que com
parte superior é constituída por barra chata ¼” de espessura e comprimento 450mm
largura: 38mm. Corpo da estrutura confecção em chapa de aço de 1,2mm de
16
espessura dobrada e estampada formando corpo único - 260mm de largura,
espessura de 38mm e altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica,
lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal, fixada através
de sistema de encaixe por pressão, estampada, com largura de 140mm. Corpo da
estrutura: saída para o lado interno, tanto na parte superior, quanto inferior para a
fiação, com 4 sapatas niveladoras com base em nylon injetado e diâmetro de 50mm
/ altura 13mm e barra roscada 5/16” para fixação em bucha de nylon com rosca
metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Tratamento anti-ferruginoso
das partes metálicas por meio de imersão
de no mínimo 7 etapas, sendo,
desengraxe, enxágue, pré-refinador, fosfatização (fosfato de zinco) enxágue,
[Digite aqui]neutralizador e secagem o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira

tratamento anti-ferruginoso das partes metálicas por meio de imersão com no
mínimo 7 etapas, sendo, desengraxe, enxágue, pré-refinador, fosfatização (fosfato
de zinco) enxágue, neutralizador e secagem o que garante camadas de fosfato
distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O
móvel deve ser pintado em equipamentos do tipo corona onde recebe aplicação de
tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática, com camada
mínima de 60 mícrons. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200 ºc por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo
assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do
acabamento final do produto. Para garantir todas as características solicitadas devem
ser apresentados os seguintes laudos: •
Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme
nbr abnt 8094:1983; •
Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera
úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por de
resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d
3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme
astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende
as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão
por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr
8096:1983; Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização
dos ensaios contidos na norma para este móvel. os ensaios devem ser realizados
por laboratório credenciado pelo inmetro. a lista com os ensaios a serem feitos se
encontra em documento abaixo: 4.1 - Requisitos dimensionais: 4.2 - Requisitos de
segurança e usabilidade: 4.3 - Resistência à corrosão de componentes metálicos: 6.3
- Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade: 6.3.2 – Estabilidade sob
aplicação de carga vertical; 6.3.3 – Estabilidade com gavetas abertas; 6.3.4 –
resistência sob aplicação de força horizontal; 6.3.5 – Resistência sob aplicação de
força vertical; 6.3.6 – fadiga sob aplicação horizontal; 6.3.7 – fadiga sob carga vertical;
6.3.8 – queda.
Cadeira giratória Assento – compensado multilaminado 12 mm de espessura
Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de
45 a 50 kg/m3 Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster
Encosto – estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50
kg/m3 Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do
encosto em tubo de aço industrial sae 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm
Revestimento em poliéster Base – base giratória desmontável com aranha de 5
hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos
flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno
copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo rolamento com 50mm de
diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que
3
facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.
Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e
arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da
cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca Telescópico injetado em
polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para
proteger a coluna. Mecanismo – mecanismo flange de apoio da cadeira com “l”
regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon
reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo; Acabamanto - acabamento
em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 c,
na cor preto liso semi-brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas
previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior
aderência de acabamento na pintura.Para garantir todas as características
[Digite aqui]solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 – norma
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regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de
conformidade da abnt nbr 13962:2002 – da associação brasileira de normas técnicas
(abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação,
características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em
termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de
gestão da qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao
inmetro ou aparelhos com selo de iso 9001. - certificado que comprove a certificação
da ergonomista na abergo; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou
fabricante; Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura
metálica e 01 ano para os demais componentes.
Longarinas de 3 lugares – Assento – estrutura plástica em polipropileno copolímero
de alta resistência Conjunto estofado em estrutura injetada em polipropileno Espuma
expandida/laminada com 15 mm de espessura média e densidade de 26 kg/m3
Revestimento em tecido poliéster. Encosto – estrutura plástica injetada em
polipropileno copolímero de alta resistência, com pega-mão. Conjunto estofado em
estrutura injetada em polipropileno Espuma expandida/laminada com 15 mm de
espessura média e densidade de 26 kg/m3. Suporte do encosto em tubo de aço
industrial sae 1020 oblongo 16x30mm, parede 1,50mm. Revestimento em tecido
poliéster. Estrutura - travessa da longarina confeccionada em tubo de aço industrial
quadrado sae 1020 com 50x50mm, parede 1.50mm. Pés confeccionados em tubo de
aço industrial redondo sae 1020 com 31,75mm de diâmetro (1.1/4”), parede 1.50mm.
Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência.
Acabamanto - acabamento em banha de cromo com base niquelada sobre aço polido
tratado quimicamente, com espessura de camada que atende s requisitos de
durabilidade. Para garantir todas as características solicitadas devem ser
apresentados os seguintes laudos: - nr17 – norma regulamentadora do ministério do
trabalho, que trata da ergonomia. - certificado de conformidade da abnt nbr
13962:2002 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os
móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais
para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade iso
9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com
selo de iso 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomista na abergo;
- declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante; Termo de garantia
de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais
componentes.
Armário confeccionado em chapa de mdp (25 e 18mm) com dimensões de
1600x900x450mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão com
acabamento texturizado ambas as faces; 02 portas pivotamento lateral, 3 dobradiças
internas de 270º , puxadores metálicos:128mm fechadura tipo cremona (3 pontos de
travamento, superior, inferior e meio). Laterais: parte inferior, portas, prateleiras e
fundo:mdp de 18 mm; tampo: mdp 25 mm; acabamento da borda frontal perfil
postforming 180º maciço, demais bordas: fita de pvc com 2mm de espessura,
cabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt. Sistema de montagem das
partes ligadas sistema de minifix e cavilhas. 4 prateleiras - mdp 18mm de espessura,
com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1mm de espessura, 1
fixa, montada sistema minifix e 3 reguláveis internamente-dispositivo de suporte de
pino de aço. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura,
estampado, dobrado e soldado - secção transversal retangular de 30x50mm,
utilizado na posição vertical. Rodapé metálico em todo o perímetro do móvel e fixado
a base por parafusos. Pés niveladores sextavados: 4 pés fixados por porcas rebites
sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca - aço zincado
- rosca 1/4”x3/4”, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 1/4” em aço
carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso

VENANCIO

UN

12,00

R$ 740,00

R$ 8.880,00

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

W3 WET 4003

UN

10,00

R$ 640,00

R$ 6.400,00

3

10,00

R$ 640,00

R$ 6.400,00

6

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

UN

10,00

R$ 1.190,00

R$ 11.900,00

Ipiranga/PR, 17 de dezembro de 2015.

CAVALERRI
STAR 4004

UN

12,00

R$ 240,00

R$ 2.880,00

4

CAVALETTI VIVA
35010

UN

8,00

R$ 520,00

R$ 4.160,00

W3 WET 4024

UN

10,00

R$ 780,00

R$ 7.800,00

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. Pintura: tipo corona aplicação
de tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática, com
camada mínima de 60 mícrons. Polimerizada em estufas com a peça alcançando
mínimo de 200 ºc por um período de 10 minutos, ou mais, maior aderência e
resistência ao desgaste do acabamento final do produto. O produto deve possuir
Laudos: de resistência à névoa salina, mínimo 500 horas - laudo do laboratório
credenciado do INMETRO conforme nbr abnt 8094:1983; laudo de resistência
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo de
resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d
3359:2009; Laudo de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d
3363:2005; laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações
da nr17 ; Laudo de laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de
enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar
certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na
norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado
pelo INMETRO. Apresentar relatório de ensaios: 4.1 - requisitos dimensionais: 4.2 requisitos de segurança e usabilidade: 4.3 - resistência à corrosão de componentes
metálicos: 6.3 - ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade: 6.3.2 – estabilidade
sob aplicação de carga vertical; 6.3.3 – estabilidade com gavetas abertas; 6.3.4 –
resistência sob aplicação de força horizontal; 6.3.5 – resistência sob aplicação de
força vertical; 6.3.6 – fadiga sob aplicação horizontal; 6.3.7 – fadiga sob carga vertical;
6.3.8 – queda.
FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71 - LOTE 1
Item
Descrição
Marca
Impressora laser comum. Tipo:comum padrao de cor: monocromático. Memoria: 16 mb.
Resolução 600 x600.velocidade :33 ppm. Capacidade :100 paginas /bandeja.
11
HP M4701DNE
Ciclo:25000/mês. Interface usb e rede . Frente e verso: automatico. Garantia minima de
12 meses.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 143/2015
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe
de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 143/2015, conforme especificado no Edital de
Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para fornecimento de equipamentos materiais permanentes com
recursos destinados exclusivamente às Agente de Endemias.
FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06
Valor Total do Fornecedor: LOTE 1 R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Armário confeccionado em
chapa de mdp (25 e 18mm)
com
dimensões
de
1600x900x450mm, revestido
em laminado melamínico de
baixa
pressão
com
acabamento
texturizado
ambas as faces; 02 portas
pivotamento
lateral,
3
dobradiças internas de 270º ,
puxadores metálicos:128mm
fechadura tipo cremona (3
pontos
de
travamento,
superior, inferior e meio).
Laterais: parte inferior, portas,
prateleiras e fundo:mdp de 18
mm; tampo: mdp 25 mm;
acabamento da borda frontal
perfil
postforming
180º
maciço, demais bordas: fita de
pvc com 2mm de espessura,
cabamento
texturizado,
coladas com adesivo hotmelt.
Sistema de montagem das
partes ligadas sistema de
minifix
e
cavilhas.
4
prateleiras - mdp 18mm de
espessura,
com
bordas
longitudinais e transversais
revestidas em pvc de 1mm de
espessura, 1 fixa, montada
sistema minifix e 3 reguláveis W3 MODELO
1
UN
2,00
R$ 1.060,00
R$ 2.120,00
internamente-dispositivo de MMW513
suporte de pino de aço.
Rodapé
metálico
de
sustentação em aço com
1,2mm
de
espessura,
estampado,
dobrado
e
soldado - secção transversal
retangular de
30x50mm,
utilizado na posição vertical.
Rodapé metálico em todo o
perímetro do móvel e fixado a
base por parafusos. Pés
niveladores sextavados: 4 pés
fixados por porcas rebites sua
base deverá ser em material
polimérico adequado (preto) e
a rosca - aço zincado - rosca
1/4”x3/4”, porca rebite tipo
cabeça plana corpo cilíndrico,
rosca 1/4” em aço carbono e
revestimento de superfície
(zinco).
Sistema
de
tratamento
anti-ferruginoso
das partes metálicas por meio
de imersão com no mínimo 7
etapas,
sendo, de
desengraxe,
A Diretoria
Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
enxágue,
pré-efinador,
de autenticidade
deste documento, desde que visualizado através do site
fosfatização (fosfato de zinco)
https://ipiranga.pr.gov.br
enxágue,
neutralizador e
secagem o que garante
camadas
de
fosfato
distribuídas
de
maneira

7

1/4”x3/4”, porca rebite tipo
cabeça plana corpo cilíndrico,
rosca 1/4” em aço carbono e
revestimento de superfície
(zinco).
Sistema
de
tratamento
anti-ferruginoso
das partes metálicas por meio
de imersão com no mínimo 7
etapas, sendo, desengraxe,
enxágue,
pré-efinador,
fosfatização (fosfato de zinco)
enxágue, neutralizador e
secagem o que garante
camadas
de
fosfato
distribuídas
de
maneira

ANO 1 - EDIÇÃO Nº 57

uniforme sobre o aço e maior
resistência a intempéries.
Pintura do tipo corona
aplicação de tinta pó hibrida
(epóxi-poliéster) por processo
de aderência eletrostática.
Polimerização em estufas
com a peça alcançando
mínimo de 200 ºc por um
período de 10 minutos, ou
mais, garantindo assim a
polimerização total do filme,
maior aderência e resistência
ao desgaste do acabamento
final do produto. Para garantir
todas
as
características
solicitadas
devem
ser
apresentados os seguintes
laudos: Laudo emitido por
laboratório credenciado pelo
inmetro de resistência a
névoa salina, mínimo 500
horas conforme nbr abnt
8094:1983; Laudo emitido por
laboratório de resistência
atmosfera úmida, mínimo de
500 horas conforme nbr abnt
8095:1983; Laudo emitido por
de resistência por dureza a
lápis com resultado mínimo de
6h
conforme
astm
d
3359:2009; Laudo emitido por
de aderência com resultado
mínimo de 5b conforme astm
d 3363:2005; Laudo por
profissional habilitado que o
móvel
atende
as
especificações
da
nr17;
Laudo de laboratório de
resistência à corrosão por
exposição ao dióxido de
enxofre com resultado mínimo
de 10 ciclos conforme nbr
096:1983; Certificação abnt
nbr 13961/2010 ou relatório
de ealização dos ensaios
contidos na norma para este
móvel. Ensaios devem ser
realizados por laboratório
credenciado pelo inmetro. A
lista com os ensaios a serem
feitos
se
encontra
em
documento
abaixo
4.2
requisitos dimensionais: 4.3
resistência
à
corrosão de componentes
metálicos: 4.4 requisitos de
segurança e usabilidade: 6.2
ensaio de estabilidade: 6.2.3
estabilidade do móvel vazio.
6.2.4 estabilidade com carga
vertical nas partes moveis.
6.2.5 estabilidade do móvel
com aplicação de força
horizontal. 6.3
ensaios
de resistência e durabilidade:
devem ser realizados ensaios
cíclicos que atestem a
durabilidade, simulando o uso
prático de longa duração.
Ensaios de carga estática que
simulem o funcionamento sob
condições mais severas que
as de uso normal e ensaios de
impacto que verifiquem a
resistência e o funcionamento
do móvel sob o efeito rápido
de aplicação de carga. ensaio
de
resistencia
da
estrutura.6.3.3.1
ensaios:
resistência dos suportes de
planos
horizontais;
de
deflexão
de
planos
horizontais. de resistência de
plano horizontais à carga
concentrada;
pivotamento
portas vertical e horizontal e
carga máxima total
Cadeira giratória
Assento
–
compensado
multilaminado 12 mm de
espessura
Espuma
injetada
anatomicamente com 45 mm
de espessura media e
densidade de 45 a 50 kg/m3
Acabamento nas bordas em
perfil
Revestimento
em
tecido
poliéster
Encosto – estrutura plástica
injetada em polipropileno de
alta resistência,
Espuma
injetada
anatomicamente com 40 mm
de espessura media e
densidade de 45 a 50 kg/m3
Carenagem
do
encosto
injetada em polipropileno
copolímero
Suporte do encosto em tubo
de aço industrial sae 1020
Publicado
de acordo
com a Lei
nº 2363 de 16 de setembro de 2015
oblongo
20x48mm,
parede
Diário Oficial
certificado digitalmente pelo SERPRO.
1,50mm
Revestimento em poliéster
Base publicação
–
base e giratória
Diagramação,
certificação digital:
com aranha
de 5
Diretoriadesmontável
de Comunicação
Social
hastes de aço com pino do
rodizio
soldado
na
CAVALETTI 3
extremidade da haste em
UN
2,00
4004

alta resistência,
Espuma
injetada
anatomicamente com 40 mm
de espessura media e
densidade de 45 a 50 kg/m3
Carenagem
do
encosto
injetada em polipropileno
copolímero
Suporte do encosto em tubo
de aço industrial sae 1020
oblongo 20x48mm, parede
1,50mm
Revestimento em poliéster
Base
–
base
giratória
desmontável com aranha de 5
hastes de aço com pino do
rodizio
soldado
na
extremidade da haste em
furos flangeados, evitando
que se soltem, coberta por
polaina
injetada
em
polipropileno copolímero na
cor preta, apoiada sobre 5
rodízios de duplo rolamento
com 50mm de diâmetro em
nylon com capa semiesfera
plástica injetada junto a
estrutura, que facilita o gira,
banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes
e similares.
Coluna central desmontável
por encaixe cônico, rolamento
axial de giro, esferas e
arruelas de aço temperado de
alta resistência, sistema de
regulagem de altura da
cadeira com mola a gás,
regulagem feita por alavanca
Telescópico
injetado
em
polipropileno
copolímero
texturizado, dividido em 3
partes encaixadas, usado
para proteger a coluna.
Mecanismo – mecanismo
flange de apoio da cadeira
com “l” regulável para altura
do encosto, regulagem feita
por regulador injetado em
nylon reforçado com fibra de
vidro e travamento por
manipulo;
Acabamanto - acabamento
em pintura a pó do tipo hibrida
com camada de 60 microns e
cura em estufa à 200 c, na cor
preto liso semi-brilho w-eco,
com superfícies metálicas
preparadas
previamente
através de tratamento com
fosfato
de
zinco,
proporcionado
maior
aderência de acabamento na
pintura.
Para garantir todas as
características
solicitadas
devem ser apresentados os
seguintes laudos:
nr17
–
norma
regulamentadora
do
ministério do trabalho, que
trata da ergonomia
- certificado de conformidade
da abnt nbr 13962:2002 – da
associação
brasileira
de
normas técnicas (abnt), que
normatiza os móveis para
escritório,
cadeiras,
classificação, características
físicas e dimensionais para
que se obtenha um melhor
conjunto em termos de
conforto,
ergonomia
e
durabilidade.
- certificado de registro em
sistema
de
gestão
da
qualidade iso 9001:2008,
emitido
por
instituições
credenciadas junto ao inmetro
ou aparelhos com selo de iso
9001.
- certificado que comprove a
certificação da ergonomista
na abergo;
- declaração de revenda
autorizada pelo fabricante ou
fabricante;
Termo de garantia de 5 anos
contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica e 01 ano
para os demais componentes.
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CAVALETTI 4004

UN

2,00

R$ 380,00

R$ 760,00

Mesa
com
3
gavetas
confeccionado em chapa de
mdp (25 e 18mm) com
dimensões
de
1200x600x750mm, revestida
em laminado melamínico de
baixa
pressão
com
acabamento texturizado em
ambas as faces.
Constituída de, tampo em
mdp 25mm com borda frontal
W3 - MMW503 UN
2,00
R$ 780,00
R$ 1.560,00
e posterior em fida de pvc de
3mm e demais bordas em fita
de pvc de 2mm de espessura,
com acabamento texturizado,
coladas com adesivo hotmelt.
painel confeccionado em
chapa de mdp de 18mm de
espessura, com dimensões
de
1100x380mm
e
acabamento na borda inferior
A Diretoria
dedeComunicação
Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
com
fita de pvc
2mm,

de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br

R$ 380,00

R$ 760,00

de pvc de 2mm de espessura,
com acabamento texturizado,
coladas com adesivo hotmelt.
painel confeccionado em
chapa de mdp de 18mm de
espessura, com dimensões
de
1100x380mm
e
acabamento na borda inferior
com fita de pvc de 2mm,
fixado aos pés metálicos
através de 4 parafusos
atarrachantes 7x50mm. pés
metálicos constituídos na
parte inferior por tubo oblongo
29x58x1,20mm com 540mm
de
comprimento
com
acabamento
nas
extremidades por ponteiras
29x58mm, na mesma cor da
estrutura. parte superior da
estrutura constituída por barra
chata ¼” de espessura com
comprimento de 450mm e
largura de 38mm. o corpo da
estrutura é confeccionado em
chapa de aço de 1,2mm de
espessura
dobrada
e
estampada de forma tal que
forme um corpo único com
260mm de largura, uma
espessura de 38mm e uma
altura de 669mm. permite a
passagem de fiação elétrica,
lógica e telefônica, por meio
de calha com almofada de
saque frontal, fixada através
de sistema de encaixe por
pressão, estampada, com
largura de 140mm. o corpo da
estrutura possui saída para o
lado interno da estrutura,
tanto na parte superior,
quanto inferior para a fiação.
possui 4 sapatas niveladoras
com base em nylon injetado
com diâmetro de 50mm e
altura de 13mm com barra
roscada 5/16” para fixação em
bucha de nylon com rosca
metálica interna, embutida na
base do quadro estrutural.
Sistema de tratamento antiferruginoso
das
partes
metálicas por meio de
imersão com no mínimo 7
etapas, sendo, desengraxe,
enxágue,
pré-refinador,
fosfatização (fosfato de zinco)
enxágue, neutralizador e
secagem o que garante
camadas
de
fosfato
distribuídas
de
maneira
uniforme sobre o aço e maior
resistência a intempéries.
O móvel deve ser pintado em
equipamentos do tipo corona
onde recebe aplicação de
tinta pó hibrida (epóxipoliéster) por processo de
aderência eletrostática, com
camada mínima de 60
mícrons. a polimerização
deve ocorrer em estufas com
a peça alcançando mínimo de
200 ºc por um período de 10
minutos, ou mais, garantindo
assim a polimerização total do
filme, maior aderência e
resistência ao desgaste do
acabamento final do produto.
Para garantir todas as
características
solicitadas
devem ser apresentados os
seguintes laudos:
•
Laudo emitido por
laboratório credenciado pelo
inmetro de resistência a
névoa salina, mínimo 500
horas conforme nbr abnt
8094:1983;
•
Laudo emitido por
laboratório de resistência
atmosfera úmida, mínimo de
500 horas conforme nbr abnt
8095:1983;
•
Laudo emitido por
de resistência por dureza a
lápis com resultado mínimo de
6h
conforme
astm
d
3359:2009;
•
Laudo emitido por
de aderência com resultado
mínimo de 5b conforme astm
d 3363:2005;
•
Apresentar
laudo
por profissional habilitado que
o
móvel
atende
as
especificações da nr17 ;
•
Laudo emitido por
laboratório de resistência à
corrosão por exposição ao
dióxido de enxofre com
resultado mínimo de 10 ciclos
conforme nbr 8096:1983;
•
Apresentar
certificação
abnt
nbr
13966/2010 ou relatório de
realização
dos
ensaios
contidos na norma para este
móvel. os ensaios devem ser
realizados por laboratório
credenciado pelo inmetro. a
lista com os ensaios a serem
feitos
se
encontra
em
documento abaixo
4.1de
- Requisitos
dimensionais:
Publicado
acordo com
a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
4.2 - Requisitos de segurança
Diário Oficial
certificado digitalmente pelo SERPRO.
e usabilidade:
4.3 - Resistência à corrosão
Diagramação,
publicação
e certificação digital:
de componentes
metálicos:
Diretoria6.3
de -Comunicação
Social
Ensaio de estabilidade,
resistência e durabilidade:
6.3.2 – Estabilidade sob
aplicação de carga vertical;
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13966/2010 ou relatório de
realização
dos
ensaios
contidos na norma para este
móvel. os ensaios devem ser
realizados por laboratório
credenciado pelo inmetro. a
lista com os ensaios a serem
feitos
se
encontra
em
documento abaixo
4.1 - Requisitos dimensionais:
4.2 - Requisitos de segurança
e usabilidade:
4.3 - Resistência à corrosão
de componentes metálicos:
6.3 - Ensaio de estabilidade,
resistência e durabilidade:
6.3.2 – Estabilidade sob
aplicação de carga vertical;
6.3.3 – Estabilidade com
gavetas abertas;
6.3.4 – resistência sob
aplicação de força horizontal;
6.3.5 – Resistência sob
aplicação de força vertical;
6.3.6 – fadiga sob aplicação
horizontal;
6.3.7 – fadiga sob carga
vertical;
6.3.8 – queda.
Arquivo confeccionado chapa
de aço sae-1008 a sae-1012,
predominantemente
chapa
#22 dimensões de 1330 x 470
x 600 mm (a x l x p), cor cinza
cristal;
acabamento
texturizado, três reforços
internos, verticais formato
ômega em chapa #22,
soldados em cada estrutura
lateral, 04 (quatro) gavetas,
com capacidade para no
mínimo de 25 kg cada,
sistema de deslizamento em

IPIRANGA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015
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PÁGINA - 12

W3 - OF4-600

UN

2,00

R$ 1.080,00

R$ 2.160,00

trilho telescópico progressivo,
com dois amortecedores
produzidos
em
material
polimérico;
puxadores
estampados
na
própria
estrutura da gaveta, para fins
estruturais, varetas laterais
para sustentação de pastas,
porta-etiquetas estampados
na própria estrutura de aço,
fechadura redonda com 02
chaves. Quatro extremidades
inferiores da base soldadas
um estabilizador triangular,
medidas aproximadas 85 mm
de lado, dobras internas
fixado ao corpo do móvel por
pontos de solda, estabilizador
abriga porca rebite para
fixação de rosca de pés
niveladores. Pé nivelador de
polímero injetado (preto),
sextavado nivelador em aço
zincado rosca 3/8 x 21,5 mm
comprimento.
Porca-rebite
tipo cabeça plana, corpo
cilíndrico, rosca 3/8” em aço
carbono e revestimento de
superfície (zinco). Tratamento
anti-ferruginoso por meio de
tuneis a spray recebendo uma
camada de proteção com no
mínimo 3 etapas, desengraxe
e fosfatização em fosfato de
ferro quente, enxágue em
temperatura
ambiente
e
posterior
aplicação
de
passivador inorgânico o que
garante camadas de fosfato
distribuídas
de
maneira
uniforme sobre o aço e maior
resistência a intempéries. O
móvel deve ser pintado em
equipamentos continuo do
tipo corona onde recebe
aplicação de tinta pó hibrida
(epóxi-poliéster) por processo
de aderência eletrostática na
cor cinza cristal, com camada
mínima de 50 micras. A
polimerização ocorre em
estufas
com
a
peça
alcançando mínimo de 200 ºc
por um período de 10 minutos,
ou mais, garantindo assim a
polimerização total do filme,
maior aderência e resistência
ao desgaste do acabamento
final do produto.
O produto deverá estar em
conformidade com a norma
reguladora de ergonomia do
ministério do trabalho, nr17.
Para garantir todas as
características
solicitadas
devem ser apresentados os
seguintes laudos: Laudos
emitidos:
laboratório
credenciado pelo inmetro de
resistência a névoa salina,
mínimo 500 horas conforme
nbr abnt 8094:1983;
laboratório de resistência
atmosfera úmida, mínimo de
500 horas conforme nbr abnt
8095:1983; laboratório de

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
https://ipiranga.pr.gov.br
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resistência por dureza a lápis
com resultado mínimo de 6h
conforme astm d 3359:2009;
Laudo emitido por laboratório
de aderência com resultado
mínimo de 5b conforme astm
d 3363:2005; Certificado nbr
abnt 13961:2010; Laudo
emitido por laboratório de
resistência à corrosão por
exposição ao dióxido de
enxofre com resultado mínimo
de 10 ciclos conforme nbr
8096:1983; Apresentar laudo
por profissional habilitado que
o
móvel
atende
as
especificações
da
nr17;
Apresentar certificação abnt
nbr 13961/2010 ou relatório
de realização dos ensaios
contidos na norma para este
móvel. Os ensaios devem ser
realizados por laboratório
credenciado pelo inmetro. A
lista com os ensaios a serem
feitos
se
encontra
em
documento
abaixo:
4.2
requisitos dimensionais; 4.3
resistência à corrosão de
componentes metálicos; 4.4
requisitos de segurança e
usabilidade; 6.2 ensaio de
estabilidade:
devem
ser
realizados
ensaios
que
avaliem a capacidade do
móvel de resistir às forças que
possam provocar elevação de
um ou mais pontos de apoio,
evitando assim acidentes,
incidentes e avarias que
possam vir a ocorrer por
possível tombamento do
móvel; 6.2.3 estabilidade do
móvel
vazio;
6.2.4
estabilidade
com
carga
vertical nas partes moveis;
6.2.5 estabilidade do móvel
com aplicação de força
horizontal; 6.3 ensaio de
resistência e drabilidade por
ensaios
cíclicos,
carga
estática, ensaios de impacto;
ensaios de resistência de
planos horizontais à carga
concentrada;
gavetas
e
trilhos, durabilidade (inclusive
fechamento e abertura, e
carga máxima total);
FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/000171 - Valor Total do Fornecedor: LOTE 1 – R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Computador
portátil
(notebook) Disco rígido
mínimo 500 gb;
Processador
mínimo:
compatível ao processador
intel core i3
Ou amd a10. Memória ram
2
LENOVO
UN
2,00
R$ 1.980,00
4 gb,

2

3

4

5

6

7

8

9

Valor Total

10

R$ 3.960,00

Ddr3, 1600mhz. Tamanho
da tela
Mínima de 13,3 polegadas.
Teclado
Abnt 2. Mouse touchpad;
interface
De rede 10 / 100 /1000 e
wifi.
Interface
usb,
hdmi,
display/porte
/ vga, sd card. Bateria
mínima de 3
Horas. Câmera integrada.
Sistema
Operacional windows 8.1.
Garantia mínima de 12
meses. Inclusos: Bateria;
Carregador; Unidade de
disco ótico Cd/dvd/room.
Ipiranga/PR, 14 de dezembro de 2015.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2015
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio
no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 150/2015, conforme especificado no Edital de Adjudicação, à
Licitante Vencedora, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Seleção e contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de manutenção/serviços de mecânica,
com reposição de peças, em máquinas, caminhões, ônibus e veículos leves da frota municipal.
FORNECEDOR: CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 07.099.006/0001-07
LOTE 1 - Valor Total do Fornecedor: 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais) – Desconto 10% (dez por cento) –
Valor da Hora de Serviços – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Valor
Item
Descrição
Unidade Quant.
Valor Total
Unitário
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS
LEVES (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
MUNICIPAL OBRAS - RODOVIÁRIOS: FIAT/UNO MILLE
FIRE FLEX - ANO/MOD. 2002/2003 - PLACAS AKO 2788
R$
R$
; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO MOD. 2005/2006 1
UN
1,00
15.000,00
15.000,00
PLACAS ANF 2960; CAMIONETE - GM/S10 COLINA D 4
X 4 - ANO/MOD. 2006/2006 - PLACAS ANT-3363;
CAMIONETE - TOYOTA BANDEIRANTE - ANO/MOD.
1991/1991 - PLACAS: ACE-2249
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS
LEVES (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
MUNICIPAL OBRAS - URBANISMO:
VW/GOL 1.0
R$
R$
2
ANO/MOD. 2007/2008 - PLACAS: APG-2629; FIAT/UNO
UN
1,00
12.000,00
12.000,00
MILLE FIRE - ANO/MOD. 2002/2002 - PLACAS: AKD6619;
CAMIONETE
TOYOTA/BANDEIRANTE
ANO/MOD. 1988/1988 - PLACAS: AFU-1473
PublicadoPEÇAS
de acordo
com a LeiDE
nº 2363
de 16 -deVEÍCULOS
setembro de 2015
E SERVIÇOS
MECÂNICA
LEVES
(AUTOMÓVEIS
E UTILITÁRIOS)
- SECRETARIA
Diário Oficial
certificado
digitalmente
pelo SERPRO.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BÁSICA: VW/KOMBI ANO/MOD.:
2006/2006
- PLACAS:
ANX-1139;
Diagramação,
publicação
e certificação
digital:
VW/KOMBI
- ANO/MOD.
: 2002/2003
- PLACAS: AKQR$
R$
3
433;
VW/KOMBI - ANO/MOD.
UN
1,00
Diretoria
de
Comunicação
Social 2012/2012 - PLACAS: AVJ40.000,00
40.000,00
3724; MERCEDEZ BENS 310 - DAILY SPRINTER ANO/MOD. 1009/1998 - PLACAS: AHU-6339; FIAT/UNO
MILLE FIRE - ANO/MOD. 2001/2002 - PLACAS: AKA-
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PLACAS ANF 2960; CAMIONETE - GM/S10 COLINA D 4
X 4 - ANO/MOD. 2006/2006 - PLACAS ANT-3363;
CAMIONETE - TOYOTA BANDEIRANTE - ANO/MOD.
1991/1991 - PLACAS: ACE-2249
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS
LEVES (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
MUNICIPAL OBRAS - URBANISMO:
VW/GOL 1.0
ANO/MOD. 2007/2008 - PLACAS: APG-2629; FIAT/UNO
MILLE FIRE - ANO/MOD. 2002/2002 - PLACAS: AKD6619;
CAMIONETE
TOYOTA/BANDEIRANTE
ANO/MOD. 1988/1988 - PLACAS: AFU-1473
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS
LEVES (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BÁSICA: VW/KOMBI ANO/MOD.:
2006/2006
- PLACAS:
ANX-1139;
VW/KOMBI - ANO/MOD. : 2002/2003 - PLACAS: AKQ433; VW/KOMBI - ANO/MOD. 2012/2012 - PLACAS: AVJ3724; MERCEDEZ BENS 310 - DAILY SPRINTER ANO/MOD. 1009/1998 - PLACAS: AHU-6339; FIAT/UNO
MILLE FIRE - ANO/MOD. 2001/2002 - PLACAS: AKA4658; FIAT/UNO MILLE - ANO/MOD. 2011/2012 PLACAS: AUU-3461
PEÇAS
E
SERVIÇOSVEÍCULOS
LEVES
(AUTOMÓVEIS
E
UTILITÁRIOS)
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE BASICA: IVECO/4912 NEOBUS
- ANO/MODELO 2002/02 - PLACAS: AKK-1417;
M.BENZ/MASCA GRAMINI - ANO/MODELO: 2009/09 PLACAS - ASE-1625; I/M BENZ CDI GAEDI SPRT ANO/MODELO: 2007/08 - PLACAS - API-6750;
GM/CELTA - ANO MODELO: 2003/04 - PLACAS: ALD3819; FIAT/UNO MILLE ECONOMY - ANO/MODELO:
2010/11;
PLACAS:
ATM-3567;
VW/KOMBI
ANO/MODELO: 2012/12 - PLACAS: AVJ-4806
PEÇAS
E
SERVIÇOS
VEÍCULOSLEVES
(AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL: RENAULT/MASTER
- ANO/MODELO: 2012/13 - PLACAS: AXJ-1582; I/M.
BENZ CDI SPR TCA - ANO/MODELO: 2010/11 PLACAS:
ATW-8413;
RENAULT/MASTER
ANO/MODELO: 2012/13 - PLACAS: AVP-7538;
RENAULT/MASTER - ANO/MODELO: 2005/06 PLACAS: ANL-9071;
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA VEÍCULOS
LEVES(AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE PSF: VW-GOL 1.0
ANO/MODELO: 2007/08 - PLACAS: APG-2625;
VW./POLO SEDAN 1.6 - ANO/MODELO: 2003/03 PLACAS: AKS-1348; FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO: 2011/11;
PLACAS: ATN-9158;
FIAT/UNO MILLE ECONOMY - ANO/MODELO: 2010/11 PLACAS: ATM-8325; VW/GOL 1.0 - ANO/MODELO:
2007/08 - PLACAS: APG-2634;
PEÇAS E SERVIÇOS VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS
E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE

11

12

SAUDE/VIGILANCIA
SANITARIA:
VEÍCULO
FORD/FIESTA - ANO/MODELO: 2013/14 - PLACAS:
AXY-7162.
PEÇAS E SERVIÇOS VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS
E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT/UNO MILLE WAY ECON ANO/MODELO: 2012/2013 - PLACAS: AVU-1721;
VW./GOL 1.0 - ANO/MODELO: 2006/06 - PLACAS: ANX4252; FORD/FIESTA - ANO/MODELO: 2014/14 PLACAS: AYA-2680;
PEÇAS E SERVIÇOSVEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS
E
UTILITÁRIOS)
SECRETARIA
MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL/CONS. TUTELAR: FIAT/UNO
MILLE WAY ECON - ANO/MODELO: 2011/12 - PLACAS:
AUX-1021; VW/PARATI 1.8 - ANO/MODELO: 1999/2000;
PLACAS: CSF-5228;
PEÇAS E SERVIÇOS VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS
E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA: VW/GOL 1.0 - ANO/MODELO: 2006/06
- PLACAS: ANX-7605; VW/PARATI 1.8 SUPER SURF ANO/MODELO: 2008/08 - PLACAS: EBU-5184;
UNO/FIAT MILLE - ANO/MODELO: 2001/02 - PLACAS:
AKA-7980
PEÇAS E SERVIÇOS- VEÍCULOS LEVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: VW/GOL 1.0
- ANO/MODELO: 2006/06 - PLACAS: ANX-1140;
PEÇAS E SERVIÇOS- VEÍCULOS LEVES - GABINETE
PREFEITO: CAMIONETE GM/S 10 COLINA D 4X4 ANO/MODELO: 2011/11 - PLACAS: AFR-5184

PÁGINA - 13
UN

1,00

R$
12.000,00

R$
12.000,00

UN

1,00

R$
40.000,00

R$
40.000,00

UN

1,00

R$
55.000,00

R$
55.000,00

UN

1,00

R$
30.000,00

R$
30.000,00

UN

1,00

R$
25.000,00

R$
25.000,00

UN

1,00

R$
2.000,00

R$
2.000,00

UN

1,00

R$
9.000,00

R$
9.000,00

UN

1,00

R$
9.000,00

R$
9.000,00

UN

1,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

UN

1,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

UN

1,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

PEÇAS
E
SERVIÇOS
VEÍCULOS
LEVES
(AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS) - SECRETARIA
R$
R$
UN
1,00
2.000,00
2.000,00
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: VOLKSWAGEM FOX
- ANO/MODELO: 2013 - PLACAS: AYF-8904
LOTE 2 - Valor Total do Lote: 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) – Desconto: 7% (sete por cento) – Valor da
Hora de Serviços – R$ 95,00 (noventa e cinco reais).
Valor
Item
Descrição
Unidade Quant.
Valor Total
Unitário
PEÇAS E SERVIÇOS - SECRETARIA MUNICIPAL .
OBRAS
RODOVIÁRIO VEÍCULOS PESADOS:
CAMINHÃO
FORD/
CARGO
1317
E
ANO/MODELO: 2008/09 - PLACAS: AQN-8780;
CAMINHÃO
FORD/CARGO
1317
E.
ANO/MODELO: 2008/09 - PLACAS: AQN-8795;
CAMINHÃO
FORD/CARGO
1317
E
ANO/MODELO: 2008/09 - PLACAS: AQN-8770;
CAMINHÃO VW/15.180 - ANO/MODELO: 2005/06 PLACAS: ANN-4841; CAMINHÃO VW/15.180 ANO/MODELO: 2005/06 - PLACAS: ANN-4840;
CAMINHÃO
VW/23210
MOTOR
MWM
R$
R$
ANO/MODELO: 2005/05 - PLACAS: ANE-1849;
1
UN
1,00
160.000,00
160.000,00
CAMINHÃO VW/ 14.170BT - ANO/MODELO:
1998/99 PLACAS:
AIG-5598;
CAMINHÃO
VW/15.180 EURO 3 WORKER - ANO/MODELO 2009/09PLACAS:
ARV-5130;
CAMINHÃO M.BENZ/L608 D - ANO/MODELO:
1976/76 - PLACAS: AIE-4283; CAMINHÃO M.BENZ/
L 1519
- ANO/MODELO: 1978/78 - PLACAS:
ACJ-2311; CAMINHÃO M.BENZ - ANO/MODELO:
2014/14 - PLACAS: AYK-9236; CAMINHÃO FORD
CARGO - ANO/MODELO: 2014/14 - PLACAS: AYQ8741; CAMINHÃO FORD CARGO - ANO/MODELO:
2014/14 - PLACAS: AYQ-4233;
PEÇAS E SERVIÇOS - VEÍCULOS PESADOS SECRETARIA
MUNICIPAL
.
OBRAS
–
URBANISMO: CAMINHÃO M.BENZ/ L 1113 ANO/MODELO: 1975/75 -= PLACAS: ADG-8143;
CAMINHÃOMB 1113 - DER - PLACAS: ADG- 8792;
CAMINHÃO VW/13.180 EURO 3 WORKER R$
2
UN
1,00
R$ 40.000,00
ANO/MODELO: 2011/11 - PLACAS: AUK -6084;
40.000,00
CAMINHÃO M.BENZ/L1113 - ANO/MODELO:
1975/75 - PLACAS: AEO-1636; CAMINHÃO
M.BENZ/ 1113 - ANO/MODELO: 1976/76 - PLACAS:
ADX-7848; CAMINHÃO M.BENZ/L608 D ANO/MODELO - 1985/85 - PLACAS: AFI-6957;
13
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CAMINHÃO VW./13.130 - ANO/MODELO: 1986/86
PLACAS: AGM-7129.
PEÇAS E SERVIÇOS VEÍCULOS PESADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA:
SCANIA/K113CL-ONIBUS
ANO/MODELO: 1991/91 - PLACAS:CDM-6308;
M.BENZ ONIBUS 1113 - ANO/MODELO: 1981/81 PLACAS: ABI-7827; M.BENZ 1113 ONIBUS ANO/MODELO: 1981/81 - PLACAS: AHX-9589;
M.BENZ/LP 1113-ONIBUS ANO/MODELO
1984/84 - PLACAS: GKO-2282; IVECO/FIAT/DAILY
3510 - ANO/MODELO: 2002/02 - PLACAS: AKG7222; M BENZ OF 1315 - ANO/MODELO: 1991/91 PLACAS: BWA-7143; M BENZ OF 1315 ANO/MODELO: 1991/91 - PLACAS: BWA-7135; M
BENZ OF 1315 - ANO/MODELO: 1991/91 PLACAS: BWA-7141; ÔNIBUS M BENZ OF 1315
R$
R$
- ANO/MODELO: 1991/91 - PLACAS:
3
UN
1,00
125.000,00
125.000,00
BXB-8525; ÔNIBUS M BENZ OF 1618 ANO/MODELO: 1993/93- PLACAS: LIP-5910;
VW/MASCA GRANMINI-ONIBUS - ANO/MODELO:
2009/09 - PLACAS: ARG-2634; VW/MASCA
GRANMINI ONIBUS - ANO/MODELO: 2009/09 PLACAS: ARG-2643; IVECO/CITY CLASS 70C16 ANO/MODELO: 2009/09 - PLACAS:ARH-1413;
ÔNIBUS
IVECO/CITY
CLASS
70C16
ANO/MODELO: 2009/09 - PLACAS: ARH-1641;
ÔNIBUS M BENZ 1113 - PLACAS: BXB-7039;
ÔNIBUS IVECO - ANO/MODELO: 2013/14 PLACAS: AXO-6601;
ÔNIBUS M BENZ ANO/MODELO: 2014/14 - PLACAS: AYP-8112;
ÕNIBUS M BENZ - ANO/MODELO: 2014/14 PLACAS: AYP-8110.
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 400.000,00 (quatrocentos mil reais) – Desconto: 5% (cinco por cento) – Valor da Hora de
Serviços: R$ 110,00 (cento e dez reais).
Valor
Item
Descrição
Unidade Quant.
Valor Total
Unitário
PEÇAS
E
SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS
MÁQUINAS
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PESADOS SECRETARIA MUNICIPAL
OBRAS/RODOVIARIO
:Trator Esteira D50 – KOMATSU - ANO 1972;
ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 KOMATSU ANO 2008; Motoniveladora 120B 01CATERPILLAR ANO 1976; Motoniveladora 120B 02CATERPILLAR ANO 1978; Motoniveladora 120B 03CATERPILLAR ANO 1981; Motoniveladora 120 K CATERPILLAR ANO 2013; Motoniveladora120 H CATERPILLAR ANO 2005; Motoniveladora RG 140B – NEW
R$
R$
R$
1
UN
ROLLAND - ANO 2008; Motoniveladora Case 845 B 1,00
400.000,00
400.000,00
ANO 2014; Retroescavadeira CATERPILLAR - ANO
2013; Trator de Esteira D6 CATERPILLAR; Retro
Escavadeira LB 110 - 01 NEW HOLLAND - ANO 2008;
Retro Escavadeira LB 110 -02 NEW HOLLAND - ANO
2009; Retro Escavadeira JCB 214 SÉRIE 3 -01 - ANO
2001; Retro Escavadeira JCB 14 S SÉRIE 53-O2 - ANO
2003; Retro Escavadeira Case 580 M - 01 - ANO 2012;
Retro Escavadeira Case 580 M - 02 - ANO 2012;
Britador Móvel - ANO 2010; RoloCompactador –
MULLER - ANO 1993; RoloCompactador - DINAPAC ANO - 2010.
Ipiranga/PR, 28 de dezembro de 2015.
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
Prefeito Municipal
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