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Estado do Paraná 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Reg. de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: CONCREPAR - MARCO TUBOS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 112/2013 – Pregão Nº. 038/2013 – ATA Nº. 172/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, para atender as necessidades  
do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do produto Unidade de 

medida 
Quant. Preço unitário Preço total 

3 Tubo de Concreto Simples - CA-1 - 0,80x1,00 80 cm de 
diâmetro por 1,00 metro de comprimento - ponta e bolsa 
Obs: O produto deverá ser entregue de forma parcelada 
pela empresa, conforme solicitado pelo fiscal de Contrato. 

CONCREPAR UN 150 165,00 24.750,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 19 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão  da  Nota  Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de novembro de 2013 
DATA: 20.02.2014               
JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Reg. de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: AJC IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 112/2013 – Pregão Nº. 038/2013 – ATA Nº. 171/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de Tubos de Concreto, para atender as necessidades do Município . 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade de 
medida 

Quant. Preço unitário Preço total 

1 Tubo de Concreto Simples - 0,40x1,00m 40cm de diâmetro por 1,00 
metro de comprimento - ponta e bolsa Obs: O produto deverá ser 
entregue de forma parcelada pela empresa, conforme solicitado 
pelo fiscal de Contrato. 

AJC UN 300 35,00 10.500,00 

2 Tubo de Concreto Simples - 0,60x1,00m 60cm de diâmetro por 1,00 
metro de comprimento - ponta e bolsa Obs: O produto deverá ser 
entregue de forma parcelada pela empresa, conforme solicitado 
pelo fiscal de Contrato. 

AJC UN 300 73,00 21.900,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 20 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de novembro de 2013 
DATA: 20.02.2014             
JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 104/2013 – Pregão Nº. 039/2013 – ATA Nº. 174/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento de peças mecânicas e 
elétricas, novas (não remanufaturadas) de 1ª linha e utilizadas em linha de montagem pelos 
fabricantes, para manutenção corretiva da frota de máquinas rodoviárias do Município. 
 
Lote Descrição do produto Preço total 

1 Material para manutenção de veículos rodoviários - MICHIGAN veículo pá 
carregadeira MICHIGAN 75 III - Diesel - Ano 1987. As peças devem ser novas 
(não remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem pelo 
fabricante e com garantia mínima de 06 (seis) meses, e/ou estabelecido pelo 
fabricante.  

60.000,00 

2 Material para manutenção de veículos rodoviários - Case veículo pá 
carregadeira CASE W20-D - Diesel - Ano 1993. As peças devem ser novas (não 
remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem pelo fabricante e 
com garantia mínima de 06 (seis) meses, e/ou estabelecida pelo fabricante.  

80.000,00 

3 Material para manutenção de veículos rodoviários - Case veículo pá 
carregadeira CASE W20-B - Diesel - Ano 1989. As peças devem ser novas (não 
remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem pelo fabricante e 
com garantia mínima de 06 (seis) meses, e/ou estabelecida pelo fabricante.  

80.000,00 

6 Material para manutenção de veículos rodoviários - Caterpillar veículo pá 
carregadeira CATERPILLAR 924G - Diesel- Ano 2001. As peças devem ser 
novas (não remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem pelo 
fabricante e com garantia mínima de 06 (seis) meses, e /ou estabelecido pelo 
fabricante.   

40.000,00 

8 material para manutenção de veículos rodoviários - doosan veículo pá 
carregadeira DOOSAN DL200 - Diesel - Ano 2011. As peças devem ser novas 
(não remanufaturadas), de 1°linha utilizada em linha de montagem pelo 
fabricante e com garantia mínima de 06 (seis) meses.  

60.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 01 Dia. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 19 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de novembro de 2013.                 
 

IBIPORÃ, 20 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 104/2013 – Pregão Nº. 039/2013 – ATA Nº. 173/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento de peças mecânicas e 
elétricas, novas (não remanufaturadas) de 1ª linha e utilizadas em linha de montagem pelos 
fabricantes, para manutenção corretiva da frota de máquinas rodoviárias do Município. 
 
Lote Descrição do produto Preço total 
4 Material para manutenção de Veículos Rodoviários - Huber Warco veículo 

Moto Niveladora Huber Warco 140M - Diesel - Ano 1985. As peças devem ser 
novas (não remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem 
pelo fabricante e com garantia mínima de 06 (seis) meses e/ou estabelecida 
pelo fabricante.  

62.500,00 

5 Material para manutenção de Veículos Rodoviários - Fiat Allis veículo Trator 
Esteira Fiat Allis FD-9 - Diesel - Ano 2000. As peças devem ser novas (não 
remanufaturadas), de 1° linha, utilizadas em linha de montagem pelo fabricante 
e com garantia mínima de 06 (seis) meses e/ou estabelecida pelo fabricante.   

15.000,00 

7 Material para Manutenção de Veículos Rodoviários - Caterpillar veículo Trator 
Esteira Caterpillar D6 - Diesel - Ano 1977. As peças devem ser novas (não 
remanufaturadas), de 1°linha, utilizadas em linha de montagem pelo fabricante 
e com garantia mínima de 06 (seis) meses, e/ou estabelecida pelo fabricante.  

30.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 01 Dia. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 19 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de novembro de 2013 
                 

IBIPORÃ, 20 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª publicação Trimestral de EXTRATO DE ATA de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: COPA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 120/2013 – Pregão Nº. 041/2013 – ATA Nº. 180/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o  registro de preços para aquisição, de forma parcelada de 
utensílios de cozinha para atender diversas Secretarias Municipais. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

4 Afiador de facas tamanho aproximado: 
8x5x26,5cm (AxLxC), material utilizado: 
corpo em plástico e lâmina em aço.  

Startools UN 10 8,00 80,00 

5 Assadeira em alumínio polido redonda com 
cone, dimensões aproximadas: diâmetro 
25cm, altura 8cm.   

Vissotex UN 10 8,00 80,00 

6 Assadeira em alumínio polido redonda com 
cone, dimensões aproximadas: 8cm altura x 
36cm de diâmetro.   

Vissotex UN 18 8,40 151,20 

8 Assadeira em alumínio retangular com alça 
alta n.º 4, espessura aproximada - 0,95mm 
- medidas aproximadas: (A x L x C) 7cm 
altura x 32cm largura x 46,5cm 
comprimento.  

Vissotex UN 18 15,95 287,10 

9 Assadeira em alumínio retangular n.º 2 
espessura: 1,10mm - dimensões 
aproximadas (A x L x C) 5,5cm altura x 
25cm largura x 35cm comprimento.   

Vissotex UN 10 8,70 87,00 

10 Assadeira em alumínio retangular n.º 4 
espessura: 0,95mm - Medidas 
aproximadas: 46,5 x 33,0 x 4,5cm.  

Vissotex UN 1 12,70 12,70 

11 Assadeira em alumínio retangular n.º 5 
espessura: 1,20mm - medidas 
aproximadas: 55cm x 37,5cm x 5,5cm.  

Vissotex UN 18 16,00 288,00 

14 Bacia de alumínio n.º 30 medidas 
aproximadas: diâmetro 30cm x altura 8,0cm 
X volume 3,0 litros.   

ASJ UN 21 8,70 182,70 

15 Bacia inox 24cm medida aproximada: 
24x6cm.  

GP Inox UN 10 7,15 71,50 

20 Bandeja de inox redonda 35cm de diâmetro 
- dimensões aproximadas: comprimento 
35,2cm x largura 35,2cm x altura 2cm.  

GP Inox UN 43 15,60 670,80 

27 Caçarola de alumínio batido nº 24 
capacidade aproximada de 4 litros, 
profundidade 10cm, diâmetro 24cm, 
diâmetro com alça 33cm, alça em madeira 
dos dois lados, uma tampa em alumínio.  

Ornal UN 14 41,20 576,80 

32 Caixa Organizadora 14 litros em plástico 
com tampa multiuso e trava, 100% matéria 
prima virgem atóxica. Tamanho aproximado 
do produto: altura: 13cm x largura: 40cm x 
comprimento: 24cm .  

Sanremo UN 21 17,40 365,40 

33 Caixa organizadora 26 litros em plástico 
com tampa multiuso, 100% matéria prima 
virgem atóxica. Dimensões aproximadas do 

Tritec UN 34 26,00 884,00 
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produto: altura: 13cm x largura: 40cm x 
comprimento: 24cm.   

34 Caixa organizadora média baixa 8,6 litros 
em plástico com tampa multiuso, 100% 
matéria prima virgem atóxica. Dimensões 
aproximadas do produto: 40 x 27 x 13,3cm.   

Inplast UN 99 8,00 792,00 

36 Caixa térmica 34 litros, deverá possuir 
corpo termoplástico de parede dupla, 
isolado termicamente com espuma de 
poliuretano, tampa com parede dupla 
removível e trava automática ao fechar, 
com alça retrátil, material atóxico e 
reciclável. Dimensões aproximadas: altura: 
40cm largura: 34cm comprimento 45cm.    

Invicta UN 15 90,00 1.350,00 

39 Caldeirão de alumínio linha hotel 32 litros 
com duas alças de alimínio, com uma 
tampa de alumínio, espessura do alumínio 
3mm.  

ASJ UN 1 83,90 83,90 

40 Caldeirão de alumínio linha hotel 62 litros 
aproximados com duas alças de alumínio, 
com uma tampa de alumínio, espessura do 
alumínio 2,3mm. Medidas aproximadas 
diâmetro: 45cm, altura: 42,5cm.   

ASJ UN 8 146,30 1.170,40 

43 Caneca em alumínio linha hotel capacidade 
8,3 litros, cabo basquelite. Dimensões: 
altura aproximada 20cm; diâmetro 
aproximado 20cm.   

Vigor UN 13 33,00 429,00 

45 Canecão hotel alumínio fundido n.º 14 com 
cabo em madeira, capacidade mínima 2,0 
litros. Medidas aproximadas: 14x14x13cm.  

Aco UN 51 11,60 591,60 

46 Canecão hotel em alumínio fosco n.º 16 
Cabo em baquelite sem tampa. Medidas 
aproximadas: 16 x 16 x 14cm. Capacidade 
2,8 a 3,0 litros.  

Aco UN 16 13,80 220,80 

53 Colher de pau oval 24cm, medidas 
aproximadamente 24cm comprimento x 
5cm largura x 2cm altura -  cabo liso e 
roliço, composição: madeira.  

Edal UN 6 2,00 12,00 

54 Colher de pau oval 32cm cabo liso e roliço. 
Composição: madeira. Medidas 
aproximadas: comprimento 32cm x largura 
5cm x altura 2cm.  

Edal UN 6 2,45 14,70 

55 Colher de sobremesa totalmente em aço 
inoxidável - Dimensões aproximada do 
produto: largura 3,5cm x comprimento 
16cm. Espessura aproximada de 1,0mm.  

Backer UN 1.040 0,82 852,80 

56 Colher de sopa totalmente em aço 
inoxidável - Dimensões aproximada do 
produto: largura 3,5cm x comprimento 
18cm. Espessura aproximada de 1,0mm.  

Backer UN 375 0,88 330,00 

59 Colher para café totalmente em aço 
inoxidável. Dimensões aproximadas 
comprimento 10x2x6.  

Backer UN 142 0,55 78,10 

62 Concha de sorvete 21cm em aço inoxidável. Tramontin UN 14 9,90 138,60 
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Dimensões aproximadas altura 3cm , 
largura 8 cm, profundidade 26 cm. Garantia 
de aproximada de 3 meses.  

a 

63 Concha para molho em aço inox com cabo 
30cm.   

Startools UN 14 2,30 32,20 

66 Conjunto para café 3 peças 1 suporte para 
filtro, 1 filtro para café não descartável, 1 
adaptado para garrafa térmica, em plástico.   

Amelia CJ 18 10,30 185,40 

68 Copo de vidro liso para água 370ml 
diâmetro aproximado: 7,1cm, altura 12,6cm.   

Nadir UN 24 3,15 75,60 

71 Descascador e boleador, base em plástico 
com lâmina inox. Medida aproximada do 
produto: comprimento 16,0cm x largura 
3,8cm x altura 1,0cm.  

Keita UN 21 1,95 40,95 

74 Escorredor de macarrão alumínio polido 
cabos revestidois em plátsticos, tamanho 
aproximado: 20cm de diâmetro. Capacidade 
aproximada de 5 litros.  

GP UN 10 14,90 149,00 

75 Escorredor de macarrão linha hotel nº 45 
em alumínio. Dimensões aproximadas: 
Diâmetro 45cm x altura 17cm x 22 litros, 
espessura aproximada de 1,60mm. 

ASJ UN 10 44,90 449,00 

79 Escumadeira em aço inox com cabo 24cm.  GP Inox UN 20 6,15 123,00 
80 Escumadeira em alumínio hotel nº 8 

Diâmetro aproximado: 8 cm, cabo 20,0 cm  
camaroto UN 15 2,30 34,50 

81 Escumadeira toda em aço inoxidável 
medidas aproximadas: 1,8mm x 32cm.   

GP Inox UN 13 6,15 79,95 

83 Espátula para bolo inox cabo em aço inox, 
medida aproximada 
310x75x35mm.(CxLxA).   

Backer UN 25 2,95 73,75 

84 Espátula para fritura inox liso, comprimento 
aproximado total 34cm.  

Tramontin
a 

UN 13 9,30 120,90 

85 Espremedor de alho em inox dimensões 
aproximadas do produto: 17,5 x 5 cm  

Startools UN 19 14,90 283,10 

87 Faca de mesa inox 4", ponta redonda  
lâmina e cabo monobloco, ou seja, uma 
única peça. Dimensões aproximadas 
comprimento: 205 x 28 x 3mm, espessura 
aproximada de 2,5mm.  

Backer UN 45 1,75 78,75 

89 Faca para cozinha 8" lâmina de aço 
inoxidável; com cabo em polipropileno na 
cor branca; sem serrilha. Medidas 
aproximadas: altura 40cm x largura x 8cm x 
profundidade 2cm.  

Tramontin
a 

UN 11 7,15 78,65 

92 Faca para desossar 7" lâmina em aço inox 
com fio liso, cabo em polipropileno com 
proteção antimicrobiana, medidas 
aproximadas: 330 x 48 x 22mm.  
Espessura: 2,5mm.  

Startools UN 10 8,50 85,00 

96 Forma para pudim em alumínio polido em 
alumínio polido, formato redondo, com furo 
central da forma. Medida aproximada: 28cm 
de diâmetro e 12 cm de altura 1,6 litros.  

Vissotex UN 1 8,40 8,40 
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101 Galheteiro com 5 peças em vidro com 
tampa  cromada e suporte. Medidas 
aproximadas: 15x12x18cm.   

Globo UN 2 44,60 89,20 

102 Garfo com dentes longos de mesa  
totalmente feitos em aço inox, espessura 
aproximada 1,6mm. Comprimento 
aproximado 190 x largura aproximada 21 x 
Altura aproximada 25mm.   

Backer UN 277 0,88 243,76 

103 Garfo de fritura totalmente em aço inox liso. 
Medida aproximada 33cm.   

GP Inox UN 8 6,15 49,20 

108 Garrafão térmico 10 litros com torneira de 
plástico com tampa rosqueada; torneira fixa 
na base; com suporte de pé, alça externa 
móvel.  

Invicta UN 2 88,00 176,00 

109 Garrafão térmico 12 litros com torneira  tipo 
botijão, em poliuretano, com abertura 
superior grande, bico dispensador inferior 
com válvula de rosquear, com alça. 
Isolamento térmico em Poliuretano e dupla 
camada de polietileno. Garantia de 6 
meses, dimensões aproximadas do produto: 
altura 40cm, diâmetro do garrafão: 26cm.  

Invicta UN 10 95,50 955,00 

110 Garrafão térmico 5 litros com alça superior, 
com bocal largo, tampa tipo rosca, material: 
isolamento térmico com espuma PU 
(Poliuretano), livre de CFC, entre as 
paredes. Dimensões aproximadas: (C x L x 
A) 20 x 20 x 31cm. Garantia de 3 meses.  

Invicta UN 50 23,50 1.175,00 

114 Jarra 1,5 litros sem tampa, com alça, de 
vidro, transparente, dimensões 
aproximadas: (LxAxP) 12,5 x 16,5 x 19cm.    

Cisper UN 2 8,00 16,00 

115 Kit de pote plástico com 10 peças tampa 
anti vazamento, material atóxico, 1 pote 
redondo 880ml, 1 pote quadrado 860ml, 4 
potes retangulares 860 ml, 4 potes 
retangulares 260ml.  

Santana KIT 25 30,00 750,00 

117 Leiteira em alumínio cabos em baquelite, 18 
cm - 4,5 litros.  

Vigor UN 10 22,00 220,00 

118 Leiteira em alumínio polido 1,9 litros com 
cabos longos em madeira e asas 
ergométricas. Dimensões aproximadas 12,7 
x 14,5 x 20,4cm.  

Aco UN 9 11,60 104,40 

128 Panela caçarola de alumínio media nº 28,9 
litros linha hotel, com duas alças de 
alumínio, tampa de alumínio. Diâmetro 
aproximado 28cm, altura aproximada 
13,5cm, volume aproximado 8,3, espessura 
aproximada 2,0mm.   

Vigor UN 2 37,00 74,00 

129 Panela caçarola de alumínio reforçado 
grande nº 32 12 litros linha hotel, com duas 
alças de alumínio, com tampa de alumínio, 
dimenssões aproximadas: espessura 3mm, 
altura 17cm, diâmetro de 32cm, largura com 
alças 42cm.  

ASJ UN 5 54,20 271,00 
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130 Panela de alumínio craqueada n.º 22 em 
alumínio fundido, com tampa de alumínio 
fundido, puxador da tampa e alças em 
madeira, dimensões aproximadas: diâmetro 
23,0cm, altura 10,0cm, espessura 5mm.   

Ornal UN 29 35,00 1.015,00 

131 Panela de alumínio craqueado n.º 24  em 
alumínio fundido, com tampa de alumínio 
fundido, puxador da tampa e alça em 
madeira, dimensões aproximadas: diâmetro 
24,0cm, altura 11,0cm, espessura 5mm.   

Ornal UN 4 41,20 164,80 

132 Panela de pressão 7,0 litros em alumínio 
polido interno e externo, com base 
extragrande que reduz o tempo de 
cozimento, com válvula de segurança, 
liberação da pressão na vertical, com cabo 
e alça baquelite, com tampa em alumínio 
polido, dimensões aproximadas do produto 
- cm (AxLxP)22,3x23,3x31,1cm. Garantia 
de 2 anos.Certificada pelo INMETRO.  

ASJ UN 9 50,50 454,50 

135 Panela de pressão industrial 30 litros 
fechamento externo, duas alças, parede e 
tampa reforçada, válvula reguladora de 
pressão. diâmetro aproximado 34cm. 
Certificada pelo INMETRO.  

Fulgor UN 1 585,00 585,00 

136 Panela Pressão 10 litros em alumínio polido 
com fundo triplo/usinado, com cabos e alça 
anatômico e antitérmicos, deverá conter 
tampa com válvula; dimensões aproximada 
de (L x A x P) 26,5x28,5x41,5cm. 
Certificada pelo INMETRO.  

ASJ UN 4 86,70 346,80 

137 Panela Pressão 5 litros em alumínio polido 
com cabos anatômicos e antitérmicos em 
baquelite, deverá conter tampa em alumínio 
com válvula; diâmetro de 22cm. Certificada 
pelo INMETRO.  

Alegrete UN 9 34,45 310,05 

138 Pegador para massa medidas aproximadas: 
comprimento 20,5cm, comprimento do cabo 
13cm, altura 5cm, totalmente em inox.  

GP Inox UN 18 5,50 99,00 

140 Pegador para salada dimensões 
aproximada: altura 4,50cm, largura 6,00cm, 
profundidade 28cm, totalmente em aço 
inox.  

GP Inox UN 15 5,50 82,50 

141 Peneira de plástico com cabo em 
polipropileno e tela de nylon, boca redonda 
para encaixar na jarra, para coar chá. 
Dimensão aproximada: diâmentro 7cm, 
comprimento 17,5cm, largura 7,8cm, altura 
4cm.  

Plasvale UN 8 2,20 17,60 

143 Peneira inox com cabo redonda, medida 
aproximada do produto 10 x 23 cm.   

GP Inox UN 22 8,30 182,60 

146 Picador de legumes pequeno 
especificações aproximadas: macho: 
plástico rígido branco, navalha: aço inox 
afiada 10 mm, corpo: alumínio fundido, pés 
e coluna em tubo de aço 5/8, largura 19,50 

Spolu UN 9 43,95 395,55 
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cm x altura 21,50 cm x comprimento 39,00.   
148 Porta-Talheres para gaveta, dimensão 

aproximada do produto altura: 5,3 cm 
largura: 29,3 cm comprimento: 34,6 cm, 
com no mínimo 5 divisões, fabricado em 
material plástico, com tampa.  

Plasvale UN 13 14,30 185,90 

154 Pote com tampa 1,5 litros em acrílico 
transparente, atóxico, medida aproximada: 
altura 24.00cm x largura 12.00cm x 
profundidade 12.00cm.  

Santana UN 29 3,45 100,05 

157 Pote de vidro 2 litros  com tampa plástica de 
rosca. dimensões aproximadas altura: 
19,5cm. diâmetro: 14cm.  

Invicta UN 7 4,00 28,00 

159 Pote Plástico Kit 7 peças  transparente, com 
tampa, resistente a baixa e alta 
temperatura, atóxico, contém 
aproximadamente: 4 potes 210ml, 02 potes 
740 ml, 01 pote 3000ml.   

Santana KIT 8 20,00 160,00 

160 Pote plástico quadrado 10 litros com 
fechamento em 4 travas, vedação com anel 
nos 4 lados, atóxico  

Sanremo UN 136 13,00 1.768,00 

161 Pote plástico quadrado 5 litros  com tampa, 
transparente, atóxico, medida aproximada 
23x23x17cm(CxLxA).  

Santana UN 18 6,70 120,60 

164 Pote plástico retangular 5 litros com tampa 
plástica, atóxico, dimensões aproximadas: 
36 x 20 x10,5m  

Santana UN 2 6,90 13,80 

165 Pote plástico versátil quadrado 5,5 litros em 
plástico polipropileno, com tampa presilha, 
atóxico. Dimensões aproximadas: 27 x 27 x 
13cm.  

Sanremo UN 77 13,60 1.047,20 

166 Pote quadrado transparente 04 litros  em 
plástico polipropileno, com tampa, atóxico. 
dimensões aproximadas:   

Santana UN 13 5,60 72,80 

168 Pote retangular 4,5 litros com válvula de 
vapor, transparente.  

Santana UN 13 5,60 72,80 

169 Pote vidro 3 litros com tampa, diâmetro 
aproximado 13cm, altura 25cm.  

Invicta UN 13 6,40 83,20 

170 Prato de porcelana para refeição, cor 
branca, sem pinturas, tipo raso - diâmetro 
de 26 cm.  

Germer UN 30 7,30 219,00 

171 Prato de vidro fundo  temperado liso, 
incolor. Dimensões aproximadas: altura 
3,2cm x diâmetro 22cm.  

BBC UN 1.175 2,85 3.348,75 

175 Ralador 4 faces inox  para alimentos e cabo 
em ABS, com pés em borracha. Tamanho 
aproximado: 26 x 10cm.  

Startools UN 13 6,00 78,00 

176 Ralador 6 faces inox  para alimentos, com 
alça, lâmina em aço inox. Dimensões 
aproximadas: 14 x 12 x 23cm.  

Satrtools UN 6 14,90 89,40 

181 Rolo para massa aproximadamente 40cm 
de cilindro, 8,5cm de diâmetro, 12cm de 
cabo(cada), 63cm de comprimento total, 
feito em polietileno maciço.   

Futura UN 13 65,80 855,40 
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182 Saca Rolhas com cabo de plástico e corpo 
em inox.  

Viel UN 10 1,70 17,00 

188 Tesoura para cozinha medida aproximada 
21,5cm, largura 9cm, espessura da lâmina 
2mm, com cabo em PVC.   

Startools UN 14 6,00 84,00 

191 Tripe - suporte de coador de café  todo em 
alumínio nº. 3 grande.  

Vigor UN 6 34,50 207,00 

193 Xícara para café em porcelana sem 
pinturas, cor branca, capacidade mínima 
100ml, diâmetro mínimo 6,7cm, pires com 
diâmetro mínimo 11cm.  

Studio 
Tacto 

UN 86 4,95 425,70 

194 Xícara para chá com pires todos em vidro 
temperado, capacidade aproximada da 
xícara 246ml. Dimensões aproximadas do 
pires 13,5cm.   

Santa 
Marina 

UN 270 5,90 1.593,00 

VALOR TOTAL: R$ 30.045,81 (trinta mil e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de novembro de 2013 
                 
 

IBIPORÃ, 27 de fevereiro de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª publicação Trimestral de EXTRATO DE ATA de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: FLAVIA ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES ME. 
PROC. ADM. Nº. 120/2013 – Pregão Nº. 041/2013 – ATA Nº. 181/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o  registro de preços para aquisição, de forma parcelada, de 
utensílios de cozinha para atender diversas Secretarias Municipais. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

12 Assadeira hotel em alumínio retangular n.º 3 
espessura: 0,95mm - medidas aproximadas: (A 
x C x L)cm: 5,5 altura x 38 comprimento x 27,5 
largura.  

Erca UN 18 10,30 185,40 

13 Assadeira redonda alta n.º 30 em alumínio 
polido, medidas aproximadas 8cm de altura x 
36cm de diâmetro.  

Erca UN 14 7,99 111,86 

16 Bacia plástica branca 11 litros medida 
aproximada: diâmetro 41,0cm, altura 13,5cm, 
fundo 31,0cm.   

Arqueplast UN 26 11,00 286,00 

17 Bacia plástica canelada (branca) 13,5 litros – 
Diâmetro aproximado: 40cm – altura 
aproximada: 16,5cm.   

Arqueplast UN 34 9,99 339,66 

18 Bacia plástica gigante canelada reforçada 
(branca) 35 litros-Diâmetro aproximado: 55cm, 
altura aproximada: 23cm.   

Arqplast UN 15 11,99 179,85 

22 Bandeja retangular plástica (28cm 
comprimento x 43cm largura x 8cm altura) sem 
tampa, cor branca, matéria- prima virgem.   

Plasnew UN 23 5,50 126,50 

23 Bule linha hotel em alumínio N.º 18 capacidade 
aproximada de 4,5 litros - com cabo de 
madeira, com uma tampa em alumínio.  

Erca UN 12 34,00 408,00 

24 Bule para café alumínio 2,0 litros com cabo em 
baquelite. Diâmetro aproximado: Borda 
12,5cm, Fundo 15,5cm, altura 17cm.   

Erca UN 9 19,00 171,00 

28 Caçarola linha hotel 32 litros em alumínio 
fundido, com tampa e cabo em madeira.  

ASJ UN 12 114,99 1.379,88 

29 Caçarola linha hotel 36 litros em alumínio 
fundido, com tampa e cabo em madeira.   

ASJ UN 4 114,99 459,96 

30 Caçarola linha hotel 40 litros em alumínio 
fundido, com tampa e cabo em madeira.   

ASJ UN 8 168,00 1.344,00 

35 Caixa plástica retangular 3,5 litros material 
plástico acrílico silicone. dimensões 
aproximadas: 285 x 176 x 97mm, com tampa.   

Giplas UN 13 4,90 63,70 

41 Caldeirão de alumínio linha hotel n.º 28 litros 
com duas alças de alumínio, com uma tampa 
de alumínio, espessura do alumínio 2mm. 
Medidas aproximadas diâmetro: 30,5cm, 
altura: 22cm, comprimento de alça a alça: 
38cm.  

Erca UN 9 45,30 407,70 

44 Caneca lisa escolar 300ml plástica PP 
dimensões: 85x98x76mm peso aproximado 
35g embalada individualmente em saco 
plástico. Atóxica, cor a definir no empenho.  

Implast UN 1.293 0,95 1.228,35 

48 Cesto para pão quadrado confeccionada em Sloff UN 16 18,80 300,80 
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bambu natural, grande aproximadamente 
30x30x18cm.  

50 Cesto redondo para frituras em aço inox com 
cabo. Medida aproximada: 20cm de diâmetro x 
altura 10cm.    

Aramfctor UN 4 12,99 51,96 

51 Cesto telado para roupas sujas com tampa 30 
litros com alça, confeccionada em plástico. 
Dimensões aproximadas: altura 49,2cm x 
largura 36cm x comprimento 39cm.  

Rischioto UN 2 11,99 23,98 

52 Colher de arroz aproximadamente 30cm. 
Material aço inox e cabo em polipropileno.  

Startolls UN 24 5,99 143,76 

58 Colher para arroz inox, dimensões aproximada 
31,5 x 7cm.  

Startolls UN 24 5,00 120,00 

61 Concha de feijão aço inox, dimensões 
aproximadas (comprimento x diâmetro): 31,5 x 
7,5cm, capacidade mínima: 150ml.  

Bela 
Cozinha 

UN 20 5,30 106,00 

65 Conjunto de potes para mantimento 5 peças  
todo em aço inox, com tampa em inox. 
Capacidade aproximada: pote 14 cm - 2,4 
litros; pote 15,5 cm - 3,2 litros; pote 17 cm - 4,2 
litros; pote 18,5 cm - 5,4 litros; pote 20 cm - 6,7 
litros.  

Erca CJ 8 69,99 559,92 

69 Copo graduado para medida 1 litro em plástico 
transparente.  

Rischioto UN 25 1,75 43,75 

70 Cortador/Fatiador de batatas/legumes com 
lâmina inox, multiuso medidas aproximadas 
comprimento 25,5 cm, largura 7,8 cm, altura 
1,3 cm. Material: resina ABS e inox 
acompanhar protetores de dedos.    

Keita UN 11 3,99 43,89 

72 Ducha Elétrica 4T 127V 5,500W, com 
espalhador de grandes dimensões, pressão 
aproximadamente de 10 a 400kPa(1 a 40mca), 
uma mangueira com chuveirinho e um suporte 
para mangueira.  

Famme UN 8 85,00 680,00 

73 Escorredor de arroz 11 litros Industrial em 
alumínio reforçado com diâmetro da boca 
aproximadamente de 40 cm, diâmetro 
aproximado do fundo 20 cm, altura aproximada 
20 cm com alça de alumínio.  

ASJ UN 10 34,00 340,00 

77 Escorredor de talheres desenvolvido em 
plástico resistente, com divisórias. Medidas 
aproximadas 17x17x11cm.   

Plastion UN 29 3,49 101,21 

78 Escorredor em plástico para arroz Dimensões 
aproximadas: 28cm comprimento x 21cm larg. 
x 18cm altura.   

Erca Plast UN 10 2,59 25,90 

82 Espátula de silicone pão duro grande em pvc  
Dimensão aproximada do produto: (AxLxP): 
23x5x5x1cm. Não tóxica, cabo de acrílico, 
ponta de silicone resistente a temperatura até 
50ºC ~ 230ºC.  

Maxximo UN 12 2,49 29,88 

88 Faca para cozinha 6", lâmina de aço 
inoxidável; com cabo em polipropileno na cor 
branca; sem serrilha. Medidas aproximadas: 20 
x 67 x 330mm.  

Western UN 11 4,70 51,70 
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90 Faca para carne 6" com fio liso aço inox, cabo 
com proteção antibacteriana polipropileno 
fixado por rebites de alumínio. Dimensões 
aproximadas: (comprimento x largura x altura): 
330 x 67 x 15mm. Espessura: 1,2 mm.   

Western UN 7 5,80 40,60 

91 Faca para carne 8" com fio liso aço inox, cabo 
em polipropileno - dimensões aproximadas: 
comprimento 38cm, largura 6,7cm, altura 
1,9cm.   

Western UN 8 9,80 78,40 

93 Faca para pão 8" aço inox, cabo plástico 
ergonômico, Medidas aproximadas 39cm de 
comprimento, 11,5cm de largura e 3,2cm de 
altura.  

Western UN 28 5,40 151,20 

94 Forma de alumínio para pão de queijo 
dimensões aproximadas: altura 3cm x largura 
29cm x profundidade 40cm.  

Erca UN 100 11,99 1.199,00 

97 Frigideira alumínio batido linha hotel nº 38 cabo 
de madeira, paredes espessas grossas, sem 
tampa, capacidade aproximada: 5,5 litros. 
Medidas mínimas: largura 38cm x altura 7,5cm. 
Espessura 2,2mm.  

ASJ UN 5 38,99 194,95 

100 Funil em plástico resistente médio nº 4, 
dimensões aproximada: diâmetro maior: 
11,5cm, altura: 12,5cm, diâmetro menor: 1 cm.  

Plasduram UN 15 1,70 25,50 

111 Jarra 1 litro material plástico, com tampa e 
alça, com bico.  

Rischioto UN 60 3,79 227,40 

112 Jarra 2 litros transparente, com tampa, alça e 
bico. Comprimento aproximado: (LxAxP) 19cm 
x 13cm x 23cm.  

Giplas UN 27 3,79 102,33 

113 Jarra 4 litros material plástico, com tampa, alça 
e bico. Dimensões aproximadas (cm): 16,0 
(larg.)  x  26,0  (alt.).   

Plasnew UN 45 5,99 269,55 

124 Mangueira para jardim trama de fio de 
poliéster, com conexão e com adaptador para 
torneira de jato regulável em plástico, (bitola ½ 
polegadas), espessura 1,8mm. Especificações 
aproximadas: 02% de Polyester, 98% em PVC 
flexível, trançada, cristal com no mínimo 30m 
de comprimento.  

Portoplas UN 16 34,70 555,20 

125 Mangueira gás cristal com 2 braçadeiras de 
pressão, uso doméstico, para regulador PN2,8 
KPA de baixa pressão. Conforme ABNT NBR 
8613, com no mínimo 1,25m, trançada.  

Nascha UN 11 8,99 98,89 

127 Panela caçarola de alumínio batido, linha hotel 
Nº 50 com duas alças em alumínio fundido 
com 3 rebites rebatidos cada cabo; deverá 
acompanhar tampa de alumínio com pegador 
da tampa em alumínio; espessura mínima 
3mm; com borda reta; medidas aproximada de 
50 diâmetro x 21cm.  

ASJ UN 1 189,99 189,99 

142 Peneira em nylon e plástico com cabo 
Dimensões aproximada: diâmetro 12cm, 
comprimento 20cm redonda, material plástico e 
poliestireno.  

Erca Plast UN 10 2,99 29,90 
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145 Peneira plástica com cabo  Dimensões 
aproximada: altura 8,5cm - largura 37cm  - 
comprimento 19cm.   

Erca Plast UN 16 5,99 95,84 

147 Pipoqueira manual com manivela, cabo em 
madeira, em alumínio polido medidas 
aproximada de 22cm de diâmentro x 13cm de 
altura.  

Erca UN 12 20,80 249,60 

150 Porta Detergente/sabão/esponja fabricada em 
material plástico, medida aproximada (A X C X 
L) 28 x 17 x 6cm.   

Canato UN 19 2,60 49,40 

151 Porta Leite de caixinha  em plástico resistente, 
com alça, formato quadrado, tamanho 
aproximado 14,5cm.   

Nitron UN 3 3,50 10,50 

153 Porta Óleo em plástico  polipropileno, com 
alça. Dimensão aproximada do produto: 
comprimento: 12,8 cm, largura: 8,7 cm, Altura: 
15,8 cm.  

Canato UN 5 3,49 17,45 

162 Pote Plástico redondo 5,5 litros com tampa, 
atóxico. Dimensões aproximadas: 38 x 28 x 
16cm.  

Rainha UN 8 8,60 68,80 

163 Pote Plástico retangular 2,4 litros  com tampa e 
válvula de vapor, transparente, medida 
aproximada: 18 x 17 x 8cm (CxLxA).  

Rainha UN 6 4,99 29,94 

172 Prato de vidro raso  temperado liso, incolor. 
Medidas aproximadas: 22,5cm de diâmetro x 
2cm de altura.  

Nadir UN 125 2,99 373,75 

173 Prato de vidro transparente temperado liso 
para sobremesa. Medidas aproximadas: 19cm 
de diâmetro com 2cm de altura.  

Nadir UN 92 2,99 275,08 

174 Prato plástico escolar para refeição, em 
plástico resistente, com abas, liso, atóxico, cor 
a definir no empenho. medidas aproximada do 
produto: altura: 3 cm x largura: 21 cm. 

Megaplast UN 200 1,49 298,00 

177 Registro regulador para gás completo 
regulador com certificado pelo INMETRO, 
conforme NBR 8473, incluindo mangueira de 
1,25mts, com selo do INMETRO, conforme 
ABNT NBR 8613 e 2 abraçadeiras.  

Vinigas UN 10 19,10 191,00 

178 Relógio de parede Quartz  redondo de plástico 
resistente, (ponteiro de segundo com 
movimento contínuo), Dimensões aproximada 
do relógio: 40cm de diâmetro x 7cm de 
profundidade, alimentação 1 pilha AA.  

Quartz UN 45 10,99 494,55 

179 Rodo para pia  com base e cabo em alumínio, 
com uma borracha super aderente, tamanho 
aproximado do produto 15cm.   

Erca Plast UN 12 2,69 32,28 

180 Rolete para papel higiênico fabricado em 
material plástico.   

Bernacstel UN 100 0,99 99,00 

183 Saladeira de plástico 3,5 litros em plástico 
polipropileno, atóxica, sem tampa.  

Implast UN 14 3,99 55,86 

185 Suporte com rodízio para botijão de gás 
Suporta aproximadamente 85kg, pintura epóxi, 
estrutura em tubo de aço com acabamento 
cromado, 3 rodízios plásticos, cor: aço 

Prolar UN 10 6,99 69,90 
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cromado. Dimensões aproximadas: altura: 
11,5cm, largura: 32cm, profundidade: 32cm.  

186 Tábua retangular para carne de madeira, com 
cabo em inox, tamanho aproximado: 39 x 
25cm.  

Alves UN 19 13,99 265,81 

187 Tampa de alumínio linha hoteleira  para 
caçarolas/panelas/ frigideiras, diâmetro 38cm  

Erca UN 2 11,99 23,98 

189 Travessa de vidro com tampa de vidro, 
podendo ir ao forno, microondas e freezer. 
Medida aproximada 42 x 27 x 7,5 (h)cm.  

Nadir UN 17 20,99 356,83 

190 Travessa redonda com tampa  totalmente em 
vidro podendo ir ao forno, microondas e 
freezer. Dimensões aproximada do produto: 
altura: 9cm. largura: 23cm. profundidade: 
26cm.  

Nadir UN 19 34,99 664,81 

 
VALOR TOTAL: R$ 16.199,90 (dezesseis mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de novembro de 2013 
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2ª publicação Trimestral de EXTRATO DE ATA de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: LIVRARIA GAZDA LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 120/2013 – Pregão Nº. 041/2013 – ATA Nº. 182/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o  registro de preços para aquisição, de forma parcelada, de 
utensílios de cozinha para atender diversas Secretarias Municipais. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade de 
medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

1 Abridor de lata e garrafa aço inox 
medida aproximada 9cm.   

Keita UN 34 1,58 53,72 

2 Açucareiro com dosador em acrílico 
transparente Medida aproximada Altura 
11cm - Diâmetro 8cm.   

Girotto UN 2 19,52 39,04 

3 Açucareiro em vidro transparente 
aproximadamente 320 a 400ml. Com 
um pote, uma tampa em inox, uma 
colher. material: vidro/aço inox.  

Girotto UN 20 11,18 223,60 

7 Xícara para chá em porcelana  com 
pires, cor branca, 1º linha, capacidade 
mínima: 285ml, 8cm de diâmetro, 
6,2cm de altura.  

MP UN 95 3,68 349,60 

21 Bandeja retangular em aço inox 
dimensões aproximadas do produto: 23 
x 37cm - altura: 2.00 cm - largura: 
38.00 cm - profundidade: 24.00 cm. 
espessura mínima: 0,5mm.  

Staireless UN 49 20,00 980,00 

37 Caixa térmica de isopor 50 litros 
medida aproximada externa: 61,8 x 
41,3 x 35,2cm. Mediada aproximada 
interna: 54,0 x 33,4 x 28,6cm. 
100%poliestireno expandido (isopor).   

Invicta UN 11 34,40 378,40 

42 Caldeirão de alumínio polido linha hotel 
n.º 26 com duas alças em alumínio e 
tampa em alumínio; espessura mínima 
2mm; medidas aproximadas: diâmetro 
26cm x altura 24cm. Capacidade 12,7 
litros.  

ABC UN 13 37,70 490,10 

60 Concha de aço inoxidável da linha 
hotel tamanho médio, dimensões 
aproximadas: comprimento: 50cm, 
diâmetro: 11cm, capacidade: 300ml  

Inga UN 15 9,92 148,80 

64 Conjunto de descanso porta panelas 
em madeira liso com 4 peças. Medidas 
aproximadas: peça maior 35cm x 
20cm, peça média 31cm x 16cm, peça 
média menor 23cm x 12cm, peça 
menor 16cm x 9cm.  

MP CJ 15 3,04 45,60 

76 Escorredor de pratos em aço inox 
capacidade para 20 pratos, com 
Suporte em plástico para talheres, com 
alça, 2 peças. Medidas aproximadas 
alt. 29cm x larg. 50cm x comp. 20cm.   

ABC UN 15 105,44 1.581,60 

95 Forma para gelo em plástico. Medida 
aproximada: 26cm de comprimento, 

MP UN 48 1,58 75,84 
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11cm de largura e 3cm de altura.   
98 Frigideira com tampa antiaderente  

cabo e alça anatômicos em baquelite, 
em alumínio, 100% antiaderente 
interno e externo 5 camadas. Diâmetro 
aproximado: 24cm x altura aproximada 
8cm., capacidade aproximada: 3 litros.  

Paris UN 4 44,64 178,56 

99 Frigideira em alumínio fundido n.º 24 
cabo em madeira, sem tampa. 
Dimensões aproximadas: 24cm x 
24cm, espessura mínima 2,2mm. 
capacidade aproximada: 3,2 litros.  

ABC UN 11 21,12 232,32 

116 Lasanheira retangular funda em vidro 
temperado e refratário, com tampa 
plástica. Dimensões aproximadas: 40.8 
x 25.3 x 8cm.  

Vitalex UN 1 44,80 44,80 

121 Lixeira para pia de cozinha 6,5 litros 
medidas aproximadas: 28,5cm x 
17,2cm x 24,5cm, com tampa 
basculante fabricada com material 
plástico.  

Plasutil UN 17 8,32 141,44 

123 Luva térmica forno fogão 35cm 
aproximadamente. Tecido 100% 
algodão com tratamento metalizado, 
com revestimento interno de bedim, 
acabamento com viés e metalasse.  

Vent UN 13 5,20 67,60 

139 Pegador para massa tipo concha 
Medidas aproximadas: 32cm, 
totalmenete em aço inox.  

Staireless UN 15 7,18 107,70 

144 peneira inox com cabo, dimensões 
aproximadas: diâmetro da boca 14cm, 
comprimento do cabo 13,5cm, toda em 
aço inox.  

Staireless UN 1 8,32 8,32 

149 Porta biscoito/torrada em plástico 
polipropileno, com tampa, atóxico, 
dimensões aproximadas do produto: (C 
x A x L) 217 x 105 x 120cm.  

MB UN 2 8,32 16,64 

152 Porta mantimentos com 5 peças em 
plástico Capacidade de cada pote: 1 
pote de 0,72 litros;1 pote de 1,8 litros;1 
pote de 3,2 litros;1 pote de 4,5 litros;1 
pote de 7,6 litros; dimensões do pote 
maior altura: 25,5cm, largura: 23cm, 
comprimento: 23cm.  

MB CJ 18 13,00 234,00 

156 Pote de vidro 1,5 litros formato redondo 
com tampa em inox, atóxico.Tamanho 
11,5 x 14. Dimensões aproximadas do 
produto: altura 15.00cm x largura 
13.00cm x profundidade 13.00cm.   

MB UN 3 6,88 20,64 

158 Pote para sobremesa em plástico 
polipropileno, redondo, atóxico, 
dimensões aproximadas: altura 12,0 x 
diâmetro 3,5cm.   

Plasutil UN 281 1,42 399,02 

167 Pote redondo fechado hermético 7,5 Plasutil UN 6 13,76 82,56 
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litros  material plástico em 
polipropileno: dimensões aproximadas: 
altura:14cm, diâmetro: 31,5cm.  

184 Saleiro de parede com tampa em 
plástico atóxico, tamanho aproximado 
14 x 11 x 9cm.   

MB UN 10 2,40 24,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 5.923,90 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e noventa centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de novembro de 2013 
                 

IBIPORÃ, 27 de fevereiro de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª publicação Trimestral de EXTRATO DE ATA de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP. 
PROC. ADM. Nº. 120/2013 – Pregão Nº. 041/2013 – ATA Nº. 183/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o  registro de preços para aquisição, de forma parcelada, de 
utensílios de cozinha para atender diversas Secretarias Municipais. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

19 Balde em alumínio reforçado com alça 
madeira. Capacidade: 15 litros, diâmetro 
aproximado: 36cm, altura aproximada: 
32cm, profundidade aproximada: 25,5cm, 
espessura aproximada: 1,20mm. Garantia 
de 03 meses contra defeito de fabricação.   

Bekuli UN 24 27,70 664,80 

25 Caçarola alumínio n.º 22, capacidade 
aproximada de 3,2 litros, alça em madeira 
dos dois lados, uma tampa em alumínio.   

Bekuli UN 9 19,00 171,00 

26 Caçarola de alumínio batido n.º 18 
capacidade aproximada de 1,8 litros, 
profundidade 8,5cm, diâmetro 18cm, 
diâmetro com alça 26,5cm, alça em 
madeira dos dois lados, uma tampa em 
alumínio.   

Bekuli UN 12 20,90 250,80 

31 Caixa Gran Box alta 78 litros, dimensões 
aproximadas: altura 40,1cm – largura 
63,5cm – profundidade 45,3cm, deverá 
possuir tampa encaixavél com travas 
laterais. Em material plástico resistente, 
cor transparente.  

Plasutil UN 12 59,50 714,00 

38 Caldeirão de alumínio linha hotel 30 litros 
aproximados com duas alças de alumínio, 
com uma tampa de alumínio, espessura 
do alumínio 2mm. Medidas aproximadas 
diâmetro: 35cm, altura: 33cm.  

Bekuli UN 8 79,85 638,80 

47 Cesto 60 litros fechado com tampa tipo 
balde e com alça, em plástico 
polipropileno. Dimensões aproximadas: 
42cm (diâmetro) x 61cm (altura).  

Bekuli UN 33 13,00 429,00 

49 Cesto plástico 50 litros fechado, redondo, 
com tampa e alça. Dimensões 
aproximadas: 46 x 47cm.  

Arqplast UN 32 14,00 448,00 

57 Colher maciça em polietileno, dimensões 
aproximadas: 45cm x 5cm, resistente a 
temperatura de 130 graus.  

Kitplast UN 8 16,00 128,00 

67 Copo de vidro liso para água 300ml, 
dimensões aproximadas do produto: 8 x 
11 cm.   

Cisper UN 562 1,40 786,80 

86 Faca de mesa com serra inox totalmente 
feita em aço inox. Medidas aproximadas 
do produto: comprimento 21cm, largura 
2cm.  

Dissole UN 427 1,50 640,50 

104 Garrafa térmica 1 litro de rosca  com rolha 
dosadora, copo multiuso. composição: 
ampola de vidro, corpo plástico com alça.  

OBBA UN 41 13,40 549,40 
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105 Garrafa térmica de pressão plástica 1 litro 
Com bomba plástica e ampola de vidro 
banhada de nitrato de prata, com sistema 
corta pingo, com alça, corpo em plástico 
polipropileno liso, fundo removível.  

Invicta UN 53 27,00 1.431,00 

106 Garrafa térmica pressão inox 1 litro com 
bomba plástica e ampola de vidro 
banhada de nitrato de prata, com sistema 
corta pingo, com alça, corpo em aço inox, 
fundo removível.  

Termolar UN 35 60,00 2.100,00 

107 Garrafa térmica pressão inox 1,8 litros 
com bomba plástica e ampola de vidro 
banhada de nitrato de prata, com sistema 
corta pingo, com alça, corpo em aço inox, 
fundo removível.  

Termolar UN 75 70,00 5.250,00 

119 Lixeira basculante 10 litros, medidas 
aproximadas: 23,7 x 17,2 x 40,9cm.  
Composição: plástico atóxico de alta 
resistência, tampa vai e vem.  

Arqplast UN 55 7,00 385,00 

120 Lixeira de plástico 33 litros com tampa de 
acionamento no pedal, dimensões 
aproximadas do produto: altura 52cm x 
largura 29cm x profundidade 40,5.  

Plasutil UN 38 40,00 1.520,00 

122 Lixeira plástica 15 litros fabricada com 
tampa e pedal em plástico polipropileno. 
Dimensões aproximadas 28 x 18 x 
35,5cm.  

Plasnew UN 39 16,00 624,00 

126 Panela alumínio fundido com tampa 
pesada n.º 34 alça interiça, 
aproximadamente 4 litros, espessura 0,3 
mm.   

Bekuli UN 15 14,00 210,00 

133 Panela de pressão 7,0 litros teflon  em 
alumínio; base antiaderente interno e 
externo. Com base extragrande que reduz 
o tempo de cozimento, com válvula de 
segurança, liberação da pressão na 
vertical, com cabo e alça baquelite, com 
tampa em alumínio; base antiaderente, 
dimensões aproximadas do produto - cm 
(AxLxP)22,3x23,3x31,1cm. 
Garantia de 2 anos. Certificada pelo 
INMETRO.  

Eirilar UN 2 73,50 147,00 

134 Panela de pressão industrial 20 litros 
alças em baquelite resistentes ao calor, 
válvula reguladora de pressão, válvula de 
segurança repetitiva em silicone, pino de 
alivio, sistema de segurança na tampa, 
diâmetro aproximado 30 cm, certificada 
pelo INMETRO.   

Eirilar UN 4 225,00 900,00 

155 Pote com tampa 3 litros de plástico.   Santana UN 3 6,00 222,00 
192 Xícara para café com pires todos em vidro 

temperado. Capacidade 50ml - dimensões 
aproximadas do pires 10,5cm.  

Santa 
Marina 

UN 249 4,95 1.232,55 
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VALOR TOTAL: R$ 19.442,65 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco 
centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de novembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de novembro de 2013 
                 

IBIPORÃ, 27 de fevereiro de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: PERAS & ROSSI  LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 121/2013 – Pregão Nº. 042/2013 – ATA Nº. 205/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, 
para atender as Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

11 Liquidificador Industrial capacidade 8L. 
Potencia: 1/3 CV, Rotação: 3.500 rpm, 
Consumo: 0.24 kwh/h. Peso: 6495kg. 
Altura: 620 mm. Profundidade: 200 
mm. Utilidade: Triturar produtos 
diversos com adição de líquido. Altura 
(mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo 
(mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): 
½ capacidade (l): 8 voltagem (v): 
110/220, consumo (kw/h): 0,75 cor 
Branca, garantia: 01 ano.  

VITHORY/
TR008 

UN 4 505,00 2.020,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apos a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME. 
PROC. ADM. Nº. 121/2013 – Pregão Nº. 042/2013 – ATA Nº. 203/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, 
para atender as Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quantida
de 

Preço 
unitário 

Preço total 

8 Fogão Industrial Alta Pressão de 6 bocas  
forno-couraçado, a gás, acabamento e 
pintura resistente e de qualidade 
queimadores frontais, chama tripla com 
controle individual das chamas internas e 
externas queimadores traseiros com 
chama dupla fogão e forno de alta 
pressão, sendo necessário o uso de 
regulador de pressão do gás industrial; 
esmalte antiaderente para facilitar a 
limpeza grades e queimadores de ferro 
fundido para panelas pesadas injetor de 
gás horizontal bandeja coletora de 
resíduos, estrutura e cantoneira de aço 
aquecimento:  á gás em alta pressão 
Grelhas: 30 x 30 cm Estrutura: em aço 
carbono Pintura eletrostática Tubo coletor 
de ¾ polido Grelhas e queimadores em 
ferro fundido. Vazão dos queimadores. 
Alta pressão 700g/h. Garantia por 12 
meses, incluso mangueira com 1,5m e 
registro, ambos de alta pressão.  

CEMAF UN 5,00 2.015,00 10.075,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apos a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 
 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014. 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: LIVRARIA GAZDA LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 121/2013 – Pregão Nº. 042/2013 – ATA Nº. 204/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, 
para atender as Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

1 Aparelho de DVD Player Dolby Digital. 
Reproduz: DVD, DVD-R, DVD-RW 
(modo vídeo), DVD+R, DVD+RW, CD, 
CD-R, CD-RW, VCD e SVCD. E 
também, fotos (JPEG) e arquivos MP3 e 
WMA. DESIGN: slim. FORMATO DA 
TELA: permite ajustar para tela (16:9) ou 
(4:3). Foto CD DivX: formato digital de 
compressão baseado na tecnologia 
MPEG-4. Progressive scan: na 
tecnologia Progressive Scan as linhas 
pares e ímpares que formam a imagem 
são reproduzidas ao mesmo tempo, 
resultando em imagens sem cintilações 
e mais reais. Funções de câmera lenta e 
pausa. Trava para criança: permite que 
os pais bloqueiem o acesso dos filhos a 
filmes impróprios através de uma senha. 
Zoom: permite aumentar o tamanho da 
imagem na tela em três níveis (2x, 4x e 
normal). Função Bookmark: permite 
marcar as seções de um DVD de forma 
que possa localizá-las de forma rápida e 
fácil. EASY VIEW: permite ajustar as 
imagens do DVD para o tamanho da tela 
da TV (16:9) ou (4:3). Função Instant 
Replay: permite retroceder a cena atual 
em 10 segundos, apertando a tecla 
Instant Replay do controle remoto. 
Função INSTANT SKIP: permite avançar 
a reprodução em 10 segundos a partir 
da cena atual, apertando a tecla Instant 
Skip do controle remoto. Controle 
Remoto. Seleção de álbuns e faixas de 
músicas. Seleção de áudio. Seleção de 
legendas. Menu. Conteúdo da 
Embalagem (01 Manual de instruções, 
01 Controle remoto, 02 Pilhas AAA, 01 
Cabo A/V.  

BRITANIA
/MATRIZ 

UN 2 153,00 306,00 

2 Aparelho de TV 21 Tubo de imagem 
SLIM de 29" (74 cm) tela plana/Diagonal 
visual de 68 cm, Som estéreo, Closed 
Caption. Entrada de áudio e vídeo lateral 
e traseira. Entrada de S-Vídeo e vídeo 
componente. Multi normas para entradas 
AV. Sintonizador automático para 181 
canais: VHF/UHF/TV a cabo. Idiomas: 

PHILCO/P
H21SS 

UN 3,00 556,00 1.668,00 
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Instruções na tela em 3 idiomas: 
português, inglês e espanhol. 
Funções:Função nomear canais 
Alimentação FREE VOLTAGE: 95 a 245 
V AC 50/60 HZ Dimensões aproximadas: 
83,0 x 56,7 x 38,5 cm (L x A x P ). Peso 
aproximadamente 40 kg com suporte de 
parede para TV e Vídeo. Garantia de 1 
ano.  

7 Ferro de Passar roupas funciona a vapor 
e a seco, spray para umedecer as rugas 
mais resistentes, jato de vapor 
concentrado; ajuste automático; poupa 
botões em toda a lateral do ferro. 
Revestimento antiaderente que resiste a 
corrosão e facilite a limpeza-cabo 
anatômico. suporte para enrolar o cabo 
elétrico. Base revestida com cerâmica, 
reservatório de água visível 110 V, 
garantia de 12 meses.  

MONDIAL
/PRATIC 
STEM 
F30 

UN 4,00 71,00 284,00 

10 Lavadora de Alta Pressão 
Configuração/especificação minima: 
função Auto-Stop para quando se solta o 
gatilho. Motor elétrico de escovas de 
1700w. Bico leque com 3 regulagens do 
jato d´água. Saída de alta pressão em 
bico de aço. Rodas para transporte. 
Bomba de alumínio. Mangueira de alta 
pressão de cinco metros. Lança com jato 
regulável. Filtro de água que protege a 
bomba de partículas sólidas. Dupla 
isolação, não necessita de aterramento. 
Potência: 1700 Watts. Pressão: 150bar / 
2.175psi. Vazão máxima: 6,7 
litros/minuto ou 402 L / h. Alimentação 
mínima: 10 litros/minuto. Voltagem: 
110/220V; Garantia 6 meses.  

TEKNA/H
LX150 

UN 5,00 510,00 2.550,00 

12 Máquina de Lavar Roupas capacidade 
de roupa seca: 10 kg, consumo de 
energia: 0.24 kwh (110V)/ 0.25 
kwh(220V) Consumo de energia mensal: 
8.16 kwh/mês (110V)/ 7.83 kwh/mês 
(220V). Cor: branca, Potencia: 550.0 W, 
(110/220V), com garantia de 1 ano. 
Rotação do Motor. Centrifugação: 750 
rpm. Dimensões aproximadas: 
103,5x62x67cm (AxLxP), peso 
aproximado: 40,5kg, reservatório para 
sabão e amaciante.  

BRASTE
MP/CLEA
N 
BWC10A 

UN 2,00 1.065,00 2.130,00 

14 Refrigerador Geladeira de uso doméstico 
2 portas; frostfree; 410 L; Capacidade 
Total de Armazenamento: 410 L 
Capacidade Líq. Congelador: 100L 
Capacidade Líq. Refrigerador: 310 
Capacidade Total Bruta: 400 L 
Capacidade Bruta Congelador: 100 L 

CONSUL/
410 

UN 3,00 2.035,00 6.105,00 
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Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L 
Tensão: 110V Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) 
Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) cor: 
Branco Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP).  

 
VALOR TOTAL: R$ 13.043,00 (treze mil e quarenta e três reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apos a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 
 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: SERGIO VIEIRA DE BRITO ME. 
PROC. ADM. Nº. 121/2013 – Pregão Nº. 042/2013 – ATA Nº. 206/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, 
para atender as Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

9 Freezer, tipo/modelo horizontal, com 
capacidade líquida de 519 litros, Função 
Refrigerador, tendo medidas aproximadas 
de (L x A x P) 1518x1005x815, Peso: 94,0; 
Consumo Kwh/mês: 84,6; Voltagem: 220; 
110; na cor Branca e com acabamento na 
cor branca e com Garantia de 01 ano.  

CONSUL 
CHB53C 

UN 4 1.893,00 7.572,00 

15 Refrigerador Vertical, cor Branca, 
acabamento e pintura resistentes e de 
qualidade, capacidade aproximada para 
203 litros e capacidade aproximada de 60 
litros para o congelador, totalizando 263 
litros. Prateleiras de vidro no refrigerador, 
prateleiras removíveis no congelador, 
prateleiras nas portas, reguláveis 
Dimensões aproximadas: Altura de 1,68 
metros, largura de 0,55 metros, 
Profundidade de 0,66 metros, contendo 
iluminação interna Bivolt Classe A em 
consumo de energia Controle de 
temperatura: Manual, através de 
termostato, 1 gavetão para legumes, 
transparente e com amplo espaço Pés 
traseiros com rodízio e pés frontais 
reguláveis. Puxadores: embutidos e 
anatômicos Consumo aproximado de 
energia: 24,7 kWh/mês, potência: 70 W, 
Lâmpada: 15 W, Garantia mínima de 1 ano. 
Manual de instruções em português.  

DAKO / 
REDK37 

UN 3 1.209,00 3.627,00 

16 Telefone Digital sem fio Preto, 1.9 GHZ 10 
(dez) memórias para discagem rápida, viva 
voz, bloqueio de teclado, 4 toques de 
campainha. Compatível com discagem de 
tom e pulso, função page, função mudo, 
fonte de alimentação 110/220V. 3 teclas de 
funções (Flash, mute, rediscar).  

INTELBR
AS / TS40 

UN 6 80,86 485,16 

 
VALOR TOTAL: R$ 11.684,16 (onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). 
 
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
 
FORMA DE PAGAMENTO: Em Até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
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JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME. 
PROC. ADM. Nº. 121/2013 – Pregão Nº. 042/2013 – ATA Nº. 207/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, 
para atender as Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

5 Bebedouro tipo Conjugado, gabinete em 
aço carbono pré-trado contra corrosão e 
pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão 
cromado, duas de jato para boca e a outra 
para copo todas com regulagem; duas 
pias em aço inoxidável polido; filtro de 
água com carvão ativado e vela 
sintetizada; reservatório de água em aço 
inoxidável com serpentina externa; 
Termostato para ajuste da temperatura de 
4° a 15°C; dimensões: altura:960mm; 
largura:660mm; profundidade:290mm; 
altura da parte conjugada: 650mm. 

Master 
Frio 
MFA40 

UN 4 2.865,00 11.460,00 

6 Espremedor de Frutas Industrial, conter 
bico e tampa em alumínio, design 
industrial, potência de 1/4HP, velocidade 
de 1.750 RPM. Voltagem: bivolt. 
Dimensões de 0,75x32,8x7,5 (A x L x P ), 
tendo peso de 3,6 quilos e garantia de um 
ano. corpo em aço inoxidável, carambola 
em P.S (poliestireno) que evita choque, 
copo plástico e peneira para suco.  

Ventidelta 
- Delta 
Suco 

UN 4 231,00 924,00 

13 Rádio toca CD, Rádio MP3 com entrada 
USB reproduz: MP3, CD-R e CD-RW. 
display: com iluminação, portátil, Rádio 
AM/FM: com sintonia digital e automática. 
ID3 tag (Desde que gravados no arquivo 
de música). Antena telescópica. Antena 
de ferrite. Alça para transporte. Sistema 
acústico: 02 alto-falantes. Memória 
programável: 30 emissoras de FM e 10 de 
ondas médias. Avanço e retrocesso de 
faixas. Alto-falantes: 02. Grades para 
proteção dos alto-falantes. Controle de 
volume: tipo Up/Down. 5 Equalizações 
pré-programadas: Jazz, Rock, Classic, 
Pop, Pass e Flat. Timer: ON/OFF (para 
CD e Rádio). Relógio 24 horas. Entrada 
USB.  

Philco - 
PB120N 

UN 2 293,00 586,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 12.970,00 (doze mil, novecentos e setenta reais). 
 
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
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FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: AFONSO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 196/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

35 Mesa tipo Bancada cor Cinza Cristal em MDF 
18 mm; medidas de 3,00 metros 
comprimento x 1,000 largura x 0,75 de altura. 
Tampo revestido em melaminico texturizado 
ecológico PVC,  com cantos e bordas 
arredondadas 90 graus. Pés estrutura de aço 
50x30, pintura epoxi.  

KARIMAR UN 3 554,01 1.662,03 

36 Pia para Cozinha - medidas: 
2,00mx55cmx45mm, com tampo de granito 
contendo uma cuba em aço nas medidas de 
47x30x17cm com válvula 4,5 polegadas.  

 UN 4 853,25 3.413,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 5.075,03 (cinco mil e setenta e cinco reais e três centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: BRINQMÓVEIS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 197/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

17 Conjunto de Mesa e Cadeira Coletiva 
Infantil- 0,80cm 0,80x 0,54cm conjunto 
composto de uma mesa empilhável e 
quatro cadeiras empilháveis. Estrutura 
metálica confeccionada em tubo 20x30 
(mesa) e ¾ (cadeiras) ambos em chapa 
18 (1.2 mm) unidas por soda mig. Metal 
tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a 
pó) cor preto híbrido semi-brilho. 
Apresentar na proposta o relatório com 
ensaio emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO comprovando a 
resistência a corrosão (tratamento contra 
ferrugem com resistência de no mínimo 
de 300 horas) e os ensaios contendo 
testes de acordo com as NBRS 8094/83, 
NBR 11003/09, NBR 10443/08 sendo 
considerados os testes dentro da ABNT 
14006 para mobiliário escolar. Tampo da 
mesa em compensado multilaminado ou 
MDF de 18 mm na revestido em fórmica 
texturizada na cor verde citrino, 
acabamento nas laterais em perfil 02 
mm colada pelo sistema hot-melt na 
mesma cor do tampo. Assento e encosto 
das cadeiras em compensado 
multilaminado com 10 mm semi-
anatômico, revestidos em fórmica na 
parte superior do assento e nas duas 
faces do encosto. Idade indicada: 02 a 
06 anos. Medidas da mesa: 80 X 80 X 
54 cm. Medidas da cadeira: 33 cm (a 
partir do assento). Medidas do encosto: 
32 X 16 cm. Medidas do assento: 32 X 
32 cm. 

Brinquedos 
Paraná 
CJTO-Q001 

UN 56 540,00 30.240,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: CAROLINE FERREIRA SOLIGO  – M.E. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 198/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca 

do 
produto 

Unidade 
de 
medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

11 Banco para Mesa de Refeição - 
2,40x0,30x0,47m (CxLxA), em MDF 18mm 
medidas de 2,40mx0,30cmx0,47cm 
revestimento em melaminico texturizado alta 
pressão com cantos e bordas arredondados 
90 graus . Estrutura dos pés em tubo de aço 
industrial 50x30mm com parede de 1,50mm 
pintura epóxi altura compatível para crianças 
de 01 a 05 anos de idade.  

Ciaflex 
MOD:RE
F01B 

UN 80 177,00 14.160,00 

12 Cadeira Fixa sem Braços cor: Azul ou Preta, 
a definir no empenho, espuma injetada de 
alta densidade com 70mm espessura, 
revestida em tecido ou courissimo, 
acabamento nas bordas em PVC. Assento e 
Encosto em madeira multilaminada de no 
mínimo 15mm de espessura moldado 
anatomicamente, unidos por lamina de aço 
tipo "L" 45mm de espessura recoberta do 
mesmo material do assento. Estrutura dos 
pés em tubo de aço industrial 7/8 parede 
1.50mm pintura epóxi. Medidas: Encosto 
46x37cm e Assento 42x46cm.  

Ciaflex 
MOD:25
60 

UN 86 88,00 7.568,00 

13 Cadeira Giratória com Braços Espaldar Médio 
cor Azul, assento e encosto em madeira 
multilaminada com 15mm de espessura,  
moldados anatômico separados por lâminas 
de aço, mola com 80 mm de espessura 
levemente flexível, estofado em espuma de 
poliuretano injetado indeformável com 50mm 
de espessura, densidade controlada e 
tapeçada em curvim, bordas com proteção 
em PVC, encosto côncavo e medindo no 
mínimo de 360mm x 400mm de largura. 
Assento com aprox. 460mm de profundidade, 
base giratória e tubo de aço redondo 7/8, 
com sapatas articuladas e pino de aço. Todas 
as partes metálicas pintadas pelo sistema 
epóxi pó na cor preto e curado em estufa a 
180º. Selo de garantia de no mínimo 02 anos, 
atendendo a NR 17, NBR 13960.  

Ciaflex 
MOD:25
06 

UN 59 124,00 7.316,00 

14 Cadeira Giratoria Operacional com 02 
alavancas, cor Azul, assento e encosto 
confeccionado em compensado 
multilaminado anatômico de 12mm recoberto  
com espuma injetada de alta densidade  com  
no mínimo de 0,8cm de espessura revestida 

Ciaflex 
MOD:25
07 

UN 19 188,00 3.572,00 
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em tecido com costuras. Acabamento nas 
borda em PVC flexível. Base Mult-regulagem 
com 02 Alavancas (uma para regulagem de 
altura do assento, outra para regulagem de 
inclinação). Assento e encosto com 
regulagem de altura por acionamento a gás. 
Base giratória em polipropileno injetado com 
05 astes e rodízios duplos. Apoio de Braços 
com regulagem de altura através  de botão 
acionamento por pressão na lateral do 
mesmo. Regulagem em até 10 posições capa 
protetora na parte de traz do encosto. Braços 
em poliuretano injetado para melhor apoio do 
usuário. Medidas Minimas: Assento 46x45cm 
e Encosto 42x37cm.  

15 Cadeira Giratoria Operacional com 03 
alavancas cor Azul, assento e encosto 
confeccionado em compensado 
multilaminado anatômico de 12mm recoberto 
com espuma injetada de alta densidade com 
no mínimo de 0,8cm de espessura revestida 
em tecido com costuras. Acabamento nas 
borda em PVC flexível. Base Mult-regulagem 
com 03 Alavancas (uma para regulagem de 
altura do assento, outra para regulagem de 
inclinação do assento com bloqueio em 
qualquer posição  e contato permanente na 
posição livre com controle de intensidade 
para o relax e a outra para inclinação do 
encosto com bloqueio em qualquer posição 
contato permanente na posição livre). 
Assento e encosto com regulagem de altura 
por acionamento a gás. Base giratória em 
polipropileno injetado com 05 astes e rodízios 
duplos. Apoio de Braços com regulagem de 
altura através de botão acionamento por 
pressão na lateral do mesmo. Regulagem em 
até 10 posições capa protetora na parte de 
traz do encosto. Braços em poliuretano 
injetado para melhor apoio do usuário. 
Medidas minimas: Assento=46x45cm  e 
Encosto=42x40 cm.  

Ciaflex 
MOD:25
07A 

UN 15 219,00 3.285,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 35.901,00 (trinta e cinco mil, novecentos e um reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: quatro dias de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 199/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

30 Mesa para impressora cor: cinza cristal 
em MDF 15 mm, medidas de 
0,60x0,45x0,75m, revestida em 
melaminico texturizado ecológico PVC 
com suporte para papel. Pés em tubo de 
aço 50x30mm pintura epoxi.  

Castofar UN 9 84,00 756,00 

34 Mesa retangular do professor -  
1,25x0,65x0,75m, confeccionada em MDF 
18mm, revestimento em melaminico 
texturizado de alta pressão pvc com 
cantos e bordas arredondados 90 graus. 
Com 3 gavetas e chave, estrutura dos pés 
em tubo de aço industrial 50x30mm, 
pintura epóxi, cor: cinza cristal.  

Castofar UN 15 210,00 3.150,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013                 
 
 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: DORNE & DORNE LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 200/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

3 Armário Alto fechado medindo 
1,60x0,90x0,43m (AxLxP) cor cinza cristal, 
base inferior, superior, laterais e 04 
prateleiras confeccionadas em MDF de no 
mínimo 18mm de espessura, revestidos em 
ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com 
acabamento nas bordas em fita de PVC de 
no mínimo 1mm de espessura, coladas pelo 
processo hot-melt. Fundo confeccionado 
em MDF de no mínimo 09mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão rebaixado e encaixado nas 
laterais e nas bases do armário. Portas 
confeccionadas MDF de no mínimo 18mm 
de espessura, revestidos em ambas faces 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de PVC de no mínimo 1mm de 
espessura, coladas pelo processo hot-melt. 
Portas de abrir fixadas a lateral do armário 
por 06 dobradiças de alta pressão 90º e 
travamento por fechadura com 02 chaves. 
Chapéu  superior confeccionado em MDF 
25mm revestido na face superior em 
laminado melamínico texturizado de alta 
pressão, com acabamento na borda frontal 
em post-forming 180º e demais bordas em 
fita de PVC com no mínimo 1mm de 
espessura. Rodapé metálico confeccionado 
em tubo de aço industrial, secção retangular 
20x40 com parede de no mínimo 1,20mm 
de espessura e 04 sapatas reguláveis.  

Martimaq UN 20 630,00 12.600,00 

4 Armário Alto fechado cor ameixa negra 
medindo 1,60 x 0,90 x 0,43m (A x L x P). 
Base inferior, superior, laterais e 04 
prateleiras confeccionadas em MDF de no 
mínimo 18mm de espessura, revestidos em 
ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com 
acabamento nas bordas em fita de PVC de 
no mínimo 1mm de espessura, coladas pelo 
processo hot-melt. Fundo confeccionado 
em MDF de no mínimo 09mm de 
espessura, revestidos em ambas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa 

Martimaq UN 5,00 670,00 3.350,00 
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pressão rebaixado e encaixado nas laterais 
e nas bases do armário. Portas 
confeccionadas MDF de no mínimo 18mm 
de espessura, revestidos em ambas faces 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de PVC de no mínimo 1mm de 
espessura, coladas pelo processo hot-melt. 
Portas de abrir fixadas a lateral do armário 
por 06 dobradiças de alta pressão 90º e 
travamento por fechadura com 02 chaves. 
chapéu  superior confeccionado em MDF 
25mm revestido na face superior em 
laminado melamínico texturizado de alta 
pressão, com acabamento na borda frontal 
em post-forming 180º e demais bordas em 
fita de PVC com no mínimo 1mm de 
espessura. Rodapé metálico confeccionado 
em tubo de aço industrial,secção retangular 
20x40 com parede de no mínimo 1,20mm 
de espessura e 04 sapatas reguláveis.  

5 Armário Alto Misto medindo: 1,60 x 0,90 x 
0,43m (A x L x P) cor cinza cristal, base 
inferior, superior, laterais e 01  prateleiras 
externa  e 01 interna confeccionadas em 
MDF de no mínimo 18mm de espessura, 
revestidos em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão 
com acabamento nas bordas em fita de 
PVC de no mínimo 1mm de espessura, 
coladas pelo processo hot-melt. Fundo 
confeccionado em MDF de no mínimo 
09mm de espessura, revestidos em ambas 
faces em laminado melamínico texturizado 
de baixa pressão rebaixado e encaixado 
nas laterais e nas bases do armário. Portas 
confeccionadas MDF de no mínimo 18mm 
de espessura, revestidos em ambas faces 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de PVC de no mínimo 1mm de 
espessura, coladas pelo processo hot-melt. 
Portas de abrir fixadas a lateral do armário 
por 06 dobradiças de alta pressão 90º e 
travamento por fechadura com 02 chaves. 
Chapéu  superior confeccionado em MDF 
25mm revestido na face superior em 
laminado melamínico texturizado de alta 
pressão, com acabamento na borda frontal 
em post-forming 180º e demais bordas em 
fita de PVC com no mínimo 1mm de 
espessura. Rodapé metálico confeccionado 
em tubo de aço industrial,secção retangular 
20x40 com parede de no mínimo 1,20mm 
de espessura e 04 sapatas reguláveis.  

Martimaq UN 3 495,00 1.485,00 

10 Balcão Baixo fechado cor ameixa negra, Martimaq UN 2 690,00 1.380,00 
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medindo 1.80 x 0,45 x 0,75m (CxPxA) com 
03 portas de correr Base inferior, superior, 
laterais e 01 prateleiras confeccionadas em 
MDF de no mínimo 18mm de espessura, 
revestidos em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão 
com acabamento nas bordas em fita de 
alumínio  de no mínimo 1mm de espessura, 
coladas pelo processo hot-melt. Fundo 
confeccionado em MDF de no mínimo 
09mm de espessura, revestidos em ambas 
faces em laminado melamínico texturizado 
de baixa pressão rebaixado e encaixado 
nas laterais e nas bases do armário. Portas 
confeccionadas MDF de no mínimo 18mm 
de espessura, revestidos em ambas faces 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de PVC de no mínimo 1mm de 
espessura, coladas pelo processo hot-melt. 
Portas de abrir fixadas a lateral do armário 
por 06 dobradiças de alta pressão 90º e 
travamento por fechadura com 02 chaves. 
Chapéu  superior confeccionado em MDF 
25mm revestido na face superior em 
laminado melamínico texturizado de alta 
pressão, com acabamento na borda frontal 
em post-forming 180º e demais bordas em 
fita  de alumino no mínimo 1mm de 
espessura. 
Rodapé metálico confeccionado em tubo de 
aço industrial,secção retangular 20x40 com 
parede de no mínimo 1,20mm de espessura 
e 04 sapatas reguláveis.  

18 Conjunto de Mesas em L cor cinza cristal, 
composto por 01 mesa principal em formato 
retangular medindo 1.50m x 0,70cm x 
0,75cm (C x L x A); 01 Mesa auxiliar 
retangular medindo 0,90x0,70x0,75cm (C x 
L x A).uma canexão  arredondada 
70x70mm; 01 gaveteiro movel com 04 
gavetas de 0,62x0,45x0,56. Tampos 
confeccionados em chapas de MDF com 
25mm, revestido na face superior e inferior 
em laminado melamínico texturizado beixa 
pressão. Acabamento das bordas 
chanfradas com ângulo de 45°. 
Acabamento das bordas da mesa 
revestidos no mesmo laminado da face 
superior e inferior, sem o uso de emendas. 
Painel de sustentação da mesa principal 
confeccionado em chapa de MDF 18mm, 
revestido em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão 
com acabamento na borda inferior em fita 
de PVC com no mínimo 1mm de espessura. 
Pés tipo painel confeccionado em  chapas 

Martimaq CJ 7,00 958,00 6.706,00 
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de MDF com  25mm, , revestido nas faces 
aparentes em laminado melamínico 
texturizado pressão. Acabamento das 
bordas laterais chanfradas com ângulo de 
45° e bordas superiores e inferiores retas 
com ângulo de 90°. Acabamento das 
bordas da mesa revestidos no mesmo 
laminado das faces aparentes sem o uso de 
emendas. Placa central do pé com recuo de 
0,5 cm em toda sua extensão . Parte inferior 
do pé deverá possuir sapatas niveladoras 
de solo em formato quadrado medindo 
aprox. 5 x 5cm e 5cm de altura em 
alumínio. O Gaveteiro  de 04 gavetas para 
documentos, com corpo e gavetas 
confeccionados em MDF 18mm revestido 
em ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com 
acabamento nas bordas em fita de PVC de 
no mínimo 2mm de espessura. Frente das 
gavetas confeccionadas em MDF 18mm 
revestido na face frontal em laminado 
melamínico texturizado ecológico. 
Acabamento das bordas laterais chanfradas 
com ângulo de 45°, bordas superiores e 
inferiores retas com ângulo de 90°, ambos 
revestidos pelo mesmo laminado, sem uso 
de emendas. Puxador central modelo alça 
em polipropileno injetado. Gavetas 
deslizantes por meio de corrediças 
telescópicas.  

19 Conjunto de Mesas em L cor ameixa negra, 
composto por 01 mesa principal em formato 
retangular medindo 1.80m x 
0,80cmX0,75cm (C x L x A); Com detalhe 
em vidro fume sobre o tampo principal 01 
Mesa auxiliar retangular medindo 
0,90x0,70x0,75cm (C x L x A) uma conexão  
arredondada 70x70mm 01 gaveteiro movel 
com 04 gavetas.de 0,62x0,45x0,56 Tampos 
confeccionados em chapas de MDF com 
25mm, revestido na face superior e inferior 
em laminado melamínico texturizado baixa 
pressão. Acabamento das bordas 
chanfradas com ângulo de 45°. 
Acabamento das bordas da mesa 
revestidos no mesmo laminado da face 
superior e inferior, sem o uso de emendas. 
Painel de sustentação da mesa principal 
confeccionado em chapa de MDF 18mm, 
revestido em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão 
com acabamento na borda inferior em fita 
de PVC com no mínimo 1mm de espessura. 
Pés tipo painel confeccionado em  chapas 
de MDF com  25mm, revestido nas faces 
aparentes em laminado melamínico 

Martimaq UN 1,00 1.650,00 1.650,00 
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texturizado pressão . Acabamento das 
bordas laterais chanfradas com ângulo de 
45° e bordas superiores e inferiores retas 
com ângulo de 90°. Acabamento das 
bordas da mesa revestidos no mesmo 
laminado das faces aparentes sem o uso de 
emendas. Placa central do pé com recuo de 
0,5 cm em toda sua extensão. Parte inferior 
do pé deverá possuir sapatas niveladoras 
de solo em formato quadrado medindo 
aprox. 5x5cm e 5cm de altura em alumínio. 
O Gaveteiro  de 04 gavetas para 
documentos, com corpo e gavetas 
confeccionados em MDF 18mm revestido 
em ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com 
acabamento nas bordas em fita de PVC de 
no mínimo 2mm de espessura. Frente das 
gavetas confeccionadas em MDF 18mm 
revestido na face frontal em laminado 
melamínico texturizado ecológico. 
Acabamento das bordas laterais chanfradas 
com ângulo de 45°, bordas superiores e 
inferiores retas com ângulo de 90°, ambos 
revestidos pelo mesmo laminado, sem uso 
de emendas. Puxador central modelo alça 
em polipropileno injetado. Gavetas 
deslizantes por meio de corrediças 
telescópicas.  

27 Mesa de Reunião retangular cor ameixa 
negra, em MDF 36mm, medidas de 
2.70x1,10x0,75, tampo revestimento 
melaminico texturizado  alta pressão 
acabamento nas bordas e cantos 
arredondados 90 graus. Pés modelo painel 
de MDF 25mm  revestimento em ambas 
faces do mesmo laminado do tampo. Painel 
de sustentação em MDF 18mm 
revestimento igual ao do tampo. Com 
detalhe central  em cima do tampo na cor 
preta e da mesma forma nos pés lado 
externo. Com 2 sapatas de cada pé 
cromadas de 5x5cm.  

Martimaq UN 1,00 830,00 830,00 

28 Mesa Estação de Trabalho em L 1500 x 
1200 x 60mm superfície em madeira 
aglomerada com revestimento melamínico, 
auto portante, com gaveteiro para mesa 
(fixo) de 03 gavetas com chave, 
confeccionado em madeira aglomerada 
com acabamento em pintura epóxi a pó. 
Encabeçamento em perfil PVC de duas 
abas, painel frontal em madeira aglomerada 
com revestimento em ambos os lados, 
estrutura com travessa superior em tubo 
30/30, verticais 30/70, inferior tubo 30/50 
solda mig, acabamento em pintura epóxi a 

Martimaq UN 3,00 595,00 1.785,00 
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pó (abertura para o lado direito). Cor 
Wengue.  

29 Mesa Estação de Trabalho formato "L" 
medidas: 1,50x1,50x0,70x0,75m cor cinza 
cristal, com tampos confeccionados em 
chapas de MDF com 18mm, revestido na 
face superior e inferior em laminado 
melamínico texturizado baixa pressão. 
Bordas e cantos chanfrados com ângulo de 
45°. Acabamento das bordas da mesa 
revestidos no mesmo laminado da face 
superior e inferior, sem o uso de emendas. 
Paineis de sustentação da mesa 
confeccionados em chapa de MDF 18mm, 
revestido em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão. 
Estrutura dos pés em tubo de aço industrial 
modelo "canoa" com lateral removível para 
passagem da fiação, com sapata niveladora 
de altura  Pintura  Epoxi. Gaveteiro 03 
gavetas para documentos, com corpo e 
gavetas confeccionados em MDF 18mm 
revestido em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão 
com acabamento nas bordas em fita de 
PVC de no mínimo 2mm de espessura. 
Frente das gavetas confeccionadas em 
MDF 18mm revestido na face frontal em 
laminado melamínico texturizado ecológico. 
Acabamento das bordas laterais chanfradas 
com ângulo de 45°, bordas superiores e 
inferiores retas com ângulo de 90°, ambos 
revestidos pelo mesmo laminado, sem uso 
de emendacom corrediças telescópicas.  

Martimaq UN 13,00 650,00 8.450,00 

31 Mesa para Refeitório - 2,40x0,80x0,75m 
(CxLxA) cor branca em chapa de madeira 
MDF 18mm, revestimento do tampo em 
melaminico texturizado ecológico pvc linha 
post-forming, com canto e bordas 
arredondados 90 graus, tendo medidas 
aproximadas de 2,40m comprimento, 
largura 0,80 cm, altura 0,75 cm, pés 
confeccionados em estrutura em aço 
industrial de 40x50 com trava entre as 
pernas, pintura epóxi, sendo  as medidas 
compatíveis para alunos na idade de 01 a 
05 anos.  

Martimaq UN 40,00 485,00 19.400,00 

32 Mesa para Reunião Oval - medidas: 
2,65x1,10x0,75m cor: cinza cristal, tampo 
confeccionado em chapas de MDF com 
18mm, revestido na face superior e inferior 
em laminado melamínico texturizado baixa 
pressão PVC. Bordas e cantos chanfrados 
com ângulo de 45°. Acabamento das 
bordas da mesa revestidos no mesmo 
laminado da face superior e inferior, sem o 

Martimaq UN 3,00 580,00 1.740,00 
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uso de emendas. Paineis de sustentação da 
mesa confeccionado em chapa de MDF 
18mm, revestido em ambas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão. Estrutura dos pés em tubo de aço 
industrial 50x30mm com pintura epóxi com 
sapata niveladora.  

33 Mesa Reta cor ameixa negra medidas: 
1,50x0,75x0,75m em MDF 25mm, tampo 
revestimento melaminico texturizado  alta 
pressão  acabamento nas bordas e cantos 
arredondados  90 graus. Pés modelo painel 
revestimento em ambas faces do mesmo 
laminado do tampo. Acompanha um 
gaveteiro de 03 gavetas com chave e 
corrediças telescópicas, puxadores alumínio 
polido.  

Martimaq UN 2,00 480,00 960,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 60.336,00 (sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: PERAS & ROSSI  LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 201/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

8 Arquivo de Aço para pasta suspensa cor 
cinza, chapa 20mm com 04 gavetas para 
pastas suspensas medidas de 
1,335mx0,460mx0,715 de profundidade 
fechadura de tambor cilindrico com 
travamento simultâneo na gavetas  e chave 
em duplicidade acabamento das partes 
metálicas em pintura eletrostática na cor 
cinza espessura de tinta no mínimo 50 
microns.  

VEGEL/AI
OF4B 

UN 17 448,50 7.624,50 

20 Escada de Alumínio 3 degraus, fabricada 
segundo os critérios da ABNT. Estrutura e 
chapas em alumínio, peças plásticas em 
polipropileno, capacidade: 100Kg, altura até 
a plataforma (aprox.): 57,5 cm - Dimensões 
(LxAxP) 40cmx1,05mx61cm - Peso aprox.: 
2,068 Kg - Garantia mínima de 01 (um) ano.  

MOR/510
1 

UN 10 85,60 856,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 8.480,50 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
                 

 
JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME. 
PROC. ADM. Nº. 114/2013 – Pregão Nº. 043/2013 – ATA Nº. 202/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de 
mobiliário para as diversas Secretarias Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

1 Apoio para os Pés e Pernas em PVC  
prancha em PVC, regulável: 46,50x30,5cm, 
dimensões: 19,00x37,00x47,00; peso: 2,4kg, 
inclinação para frente e para trás.  Os metais 
de apoio no chão cromados. Garantia de 01 
ano. Produto conforme a NR-17 do Ministério 
do Traballho e do Emprego - MTB.  

Multivisao UN 116 44,50 5.162,00 

2 Armário  de Aço Modelo Box Escaninho - 
1,97x1,26x0,42m, com 20 portas em aço na 
chapa 20 com chave, fosfotização e anti-
ferrugem, cor cinza. medidas: 
1,97x1,26x0,42m.  

Prisma UN 4 850,00 3.400,00 

6 Armário de Aço - medidas: 1,98x0,90x0,43m 
cor: cinza, chapa 24; medidas de 
1,98x0,90x0,43m; com 2 portas de abrir com 
chave; 04 prateleiras internas; pintura  epoxi.  

Prisma UN 2 409,00 818,00 

7 Armário de Aço com duas ortas - 
1,98x0,90x0,40m, cor cinza, de abrir, quatro 
prateleiras tipo almofada, removíveis e 
ajustáveis. Fechadura em tambor cilíndrico 
com chaves em duplicata, acabamento das 
partes metálicas em pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor cinza com espessura mínima 
de 50 microns. Corpo e portas em chapa 
"24", três dobradiças com sistema simultâneo 
de abertura das portas que giram à 90°. 
Prateleira e reforços das portas em chapa 
"24". Dimensões aproximadas de 1,98 x 0,90 
x 0,40 metros.  

Prisma UN 28 410,00 11.480,00 

9 Balcão Baixo fechado - medidas: 
0,45x0,90x0,83m (AxLxP) cor: cinza cristal, 
base inferior, superior, laterais e 01 prateleira 
confeccionada em MDF de no mínimo 18mm 
de espessura, revestidos em ambas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão com acabamento nas bordas em fita 
de PVC de no mínimo 1mm de espessura, 
coladas pelo processo hot-melt. Fundo 
confeccionado em MDF de no mínimo 09mm 
de espessura, revestidos em ambas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa 
pressão rebaixado e encaixado nas laterais e 
nas bases do balcão. Portas confeccionadas 
MDF de no mínimo 18mm de espessura, 
revestidos em ambas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão com 
acabamento nas bordas em fita de PVC de 

Incoflex UN 7 265,00 1.855,00 
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no mínimo 1mm de espessura, coladas pelo 
processo hot-melt. Portas de abrir fixadas a 
lateral do balcãopor 06 dobradiças de alta 
pressão 90º e travamento por fechadura com 
02 chaves. Rodapé metálico confeccionado 
em tubo de aço industrial, secção retangular 
20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de 
espessura e 04 sapatas reguláveis.  

16 Cadeira Giratória Presidente cor: azul, com 
apoio de braços, espuma injetada de alta 
densidade com 70mm espessura, revestida 
em tecido ou courissimo, acabamento nas 
bordas em PVC. Assento e Encosto em 
madeira multilaminada  de no mínimo 15mm 
de espessura moldado anatomicamente, 
unidos por  lamina de aço tipo L  de  80mm 
de espessura recoberta do mesmo material 
do assento. Braços modelo corsa em 
poliuretano injetado. Base giratória a Gás 
com 5 astes e 5 rodizios duplos com controle 
de altura e relax, medidas mínimas: Encosto 
= 70x46cm e Assento 48x46cm.  

Vianflex UN 6 215,00 1.290,00 

21 Estante de Aço - medidas: 1,98x0,90x0,35M 
na chapa 24, com 06 prateleira com reforço, 
cor cinza.  

Prisma UN 2 150,00 300,00 

23 Estante de Aço com 06 prateleiras - 
1,98x0,90x0,44m cor cinza, removíveis, tipo 
almofadas, contraventamento estrutural nas 
laterais e fundos não permitindo distorção em 
qualquer sentido, acabamento das partes 
metálicas em pintura eletrostática na cor 
cinza com espessura mínima da tinta de 50 
microns. Colunas em perfil "L" de 30 a 40mm 
aprox. chapa 14" (mínimo). Prateleiras e 
contraventamento em chapa 24" (mínimo), 
dimensões aproximada de 1,98x0,90x 0,44m.  

Prisma UN 8 200,00 1.600,00 

24 Gaveteiro Volante com 03 gavetas cor cinza 
cristal, sendo uma gaveta para pastas 
suspensas e 2 pequenas, com chave; em 
MDF 18mm; revestimento em melaminico 
texturizado ecológico PV; com bordas e 
cantos arredondados 0,40x0,56x0,70m; com 
04 rodizios duplos.  

Incoflex UN 1 260,00 260,00 

25 Gaveteiro Volante com 04 gavetas cor: cinza 
cristal, com chave; em MDF 18mm; 
revestimento em melaminico texturizado 
ecológico PVC; com bordas e cantos 
arredondados; 0,40x0,56x0,70m; com 04 
rodizios duplos.  

Incoflex UN 18 260,00 4.680,00 

26 Lousa própria para Sala de Aula - 
1,50x1,20M (LxA), quadro confeccionado em 
MDF sobreposto por laminado verde lousa 
em moldura de alumínio anodizado medidas 
de 150x120cm, fixação invisível em PS, 
suporte para giz em toda e extensão do 
quadro, cor da moldura: alumínio fosco, 

Wmill UN 6 360,00 2.160,00 
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cantos arredondados.  
 
VALOR TOTAL: R$ 33.005,00 (trinta e três mil e cinco reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 190/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as diversas Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

5 Calçado de Segurança tipo botina com 
fechamento em elástico nas laterais 
confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, 
hidrofugada, gáspea forrada em sintético não 
tecido, sem biqueira de aço, com palmilha 
antimicrobiana, solado em PU biodensidade, 
injetado diretamente no cabedal. C.A. de 
acordo com Ministério do Trabalho e Emprego. 
Marcação do C.A. na lateral do calçado e/ou 
outra parte externa so calçado, legível com 
data de fabricação do ano vigente. Tamanho a 
definir pelo pedido. (34 a 45). Cor: Preta.  

Bompel/C.
A.11.972 

UN 171 35,40 6.053,40 

7 Calçado de Segurança tipo Tênis: para uso 
ocupacional com fechamento por atacador, 
confeccionada em vaqueta lisa Tupi, colarinho 
em nylon dupla frontoura dublado com fios de 
alta tenacidade com tratamento  
antimicrobiano, forro interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em sanitec dublado com 
manta de não tecido com tratamento 
antimicrobiano, detalhe lateral em gorgurão 
refletivo, biqueira termo plástica, palmilha de 
montagem não tecido, solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana. Forma alta e larga que propicie 
conforto e um bom calce de acordo com as 
normas e escala francesa.Couro do Cabedal: 
Vaqueta Tupi 17/19 linhas. Forro: da gáspea 
não tecido de fibra curta ou agulhado, ligado 
quimicamente absorvente, composto de 
poliéster do cano: Nylon 150 g/m² dublado com 
manta de 110 g/m² (com cola a base d’água). 
Colarinho e Língua: Nylon Dupla 
Frontoura(Cordura), dublado com fios de alta 
tenacidade, bicolor grafite com preto. Espuma: 
PU 8mm D38. Linhas: Costura externa nr 30 
na cor grafite, costura interna nr 40 cor grafite 
estrobel nr 30 natural. Biqueira: Termoplástica. 
Contraforte: Suporte não-tecido, resinado 
termoconformado. Espessura Mínima: 1.5 mm. 
Palmilha de Montagem: Não tecido de poliéster 
agulhado resinado. Solado: Poliuretano 
Bidensidade injetado direto ao cabedal. 
Densidade da entressola: Mínima 0,40 g/cm³. 
Densidade da Compacta: Mínima 1,0 g/cm³. 
Palmilha higiênica Material com base em EVA 
conformado, com 3.0 mm dublada com 

Bompel/C.
A.11.818 

PAR 474 42,77 20.272,98 
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revestimento em tecido com tratamento 
antimicróbio. Dados Complementares: 
Marcação do CA: Na lateral do calçado e/ou 
outra parte externa do calçado, legível com 
data de fabricação do ano vigente. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
Em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Tamanho: a definir pelo pedido. 
(34 A 45). Embalagem Individual: Saco 
plástico.  Embalagem Coletiva: Caixa de 
papelão com identificação da referência e 
numeração.  

 
VALOR TOTAL: R$ 26.326,38 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 
 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: CRIAÇÕES IND. E COM. DE UNIFORMES LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 191/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para as diversas Secretarias do Município.  
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço 
total 

1 Bata Aberta na Lateral confeccionada em 
tecido referência Grafil Santista, 
gramatura(g/m²): 110g/m2 +/- 5,0%, 
composição 67% poliéster e 33% algodão, 
construção: Tela. Bainha dobrada duas vezes 
do mesmo tecido para dentro e rebatida com 2 
pesponto;  Etiquetas: constando numeração, 
composição completa do tecido, indicação da 
procedência do artigo (razão social, CNPJ e 
País de origem) e modo de conservação 
(instrução para lavar, passar e secar); fixadas 
na parte interna do degolo, no meio da costura 
de fixação da gola. As etiquetas de 
identificação podem ter as características do 
fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, etc.), 
desde que constem as informações acima 
citadas. Bordado Superior Esquerda: cores das 
linhas para bordado do brasão da PMI poderá 
servir como referência cores do catálogo 
Sancrislinha: Na altura do tórax, contendo o do 
brasão da PMI (Desenho como amostra), 
brasão do município bordado no bolso (Largura 
de impressão 9 cm altura por 6,5 cm de 
largura), feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado: 100% 
poliéster, espessura: 120, localizado e 
centralizado na parte superior da manga. 
Costuras: em máquina de interloque bitola de 
10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de 
emendas e fechamentos. Aplicação de 
overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos 
únicos. Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para 
fixação e pespontos duplos. Pontos por cm: 3,5 
a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 
4,5 mm para as máquinas overloques e 
interloques. Caseado reto de 18 mm. 
Aviamentos: os pespontos deverão obedecer à 
tonalidade do tecido. Linhas 80 Pes./Alg. Na 
cor do tecido para as operações de 
fechamento, fixação, pespontos caseado e 
pregar botões; Linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão 
perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na 
cor do tecido. Cores das linhas para bordado 
do brasão da PMI poderá servir como 
referência cores do catálogo Sancrislinha. 

Criações 
Uniformes 

UN 51 24,90 1.269,90 
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Etiqueta de Garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e 
instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Cor: verde escuro e azul (Base 
tabela Santista); tamanho: a definir pelo 
pedido.  

3 Calça Operário operacional confeccionada em 
tecido referência Solasol Santista, construção 
sarja 3/1 E, gramatura(g/m²): 268 g/m2 +/- 
5,0%, composição 100% algodão. Cós postiço 
com enchansa de 4,5 cm, com elástico 
embutido na parte traseira, pespontado com 
um pesponto de borda, fechamento através de 
1 botão e 1 caseado reto vertical, com 7 
passantes sobrepondo. Passantes: 7 
passantes de 1 cm de largura inseridos na 
parte inferior e sobrepondo o cós até a parte 
superior, fixados por travetes de 1 cm, 
deixando um espaço de 5 cm para passar o 
cinto. Bolsos Dianteiros: 2 bolsos frontais 
chapados com abertura arredondada, rebatida 
com 2 pespontos na borda e arrematada com 
travetes de 1cm nas extremidades. Braguilha 
com zíper de metal, comprimento de acordo 
com a tabela e com 4 cm de largura rebatido 
com 1 pesponto de borda no lado direito e 2 
pespontos sobre o lado esquerdo, tendo o 
pesponto externo como base e arredondado na 
parte inferior. Travete de 1 cm de comprimento 
na junção da dobra da braguilha com a 
emenda do gancho e outro no início da curva 
dos pespontos. Bolsos Traseiros: dois, um em 
cada lado. Formato em bico (5 cantos) e menor 
na parte inferior, chapados, rebatidos nos 
contornos com dois pespontos, vista inteiriça 
de 2,5 cm dobrada duas vezes do mesmo para 
dentro, rebatida com 2 pespontos. Travetes de 
1 cm no sentido vertical nos cantos superiores 
dos bolsos. Laterais: em máquina reta 2 
agulhas ponto corrente para fechamento. 
Serigrafia Prefeitura de Ibiporã Aplicação no 
sentido vertical abaixo do bolso direito, na 
proporção da largura da calça (largura máxima 
15 cm) que possibilite a leitura da frente 
p/costa. Cor branca. Gancho traseiro: Em 
máquina reta 2 agulhas ponto corrente para 
fechamento dos ganchos. Gancho Dianteiro: 
em máquina reta 2 agulhas ponto corrente 
para fechamento dos ganchos. Entrepernas: 
fechada na overloque 5 fios. Etiquetas: 
constando numeração, composição completa 
do tecido, indicação da procedência do artigo 

Criações 
Uniformes 

UN 850 25,77 21.904,50 
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(razão social, CNPJ e País de origem) e modo 
de conservação (instrução para lavar, passar e 
secar); fixadas na parte interna do cós, ao lado 
do pertingal. As etiquetas de identificação 
podem ter as características do fabricante (tipo 
de tecido, bordado ou silk, etc.), desde que 
constem as informações acima citadas. 
Costuras: em máquina de interloque bitola de 
10 mm / 4,4 a 5,4 mm para todas as costuras 
de emendas e fechamentos. Aplicação de 
overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos 
únicos. Em máquina reta 2 agulhas ponto fixo 
para pespontos duplos. Em máquina reta 2 
agulhas ponto corrente para fechamento dos 
ganchos. Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as 
máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as 
máquinas overloques e interloques. Caseado 
reto de 18 mm. Aviamentos: Os pespontos 
deverão obedecer à tonalidade do tecido; 
Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do 
tecido para as operações de fechamento, 
fixação, pespontos, caseado e pregar botões; 
Linha 120 e filamento para o overloque nas 
costuras de chuleado. Botão perolizado 4 
furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido. 
Zíper de metal. Botão perolizado 4 furos, de 14 
mm de diâmetro, da cor do tecido. Etiqueta de 
Garantia total do fabricante do tecido, etiqueta 
de produto cm composição e instruções de 
lavagem, identificação da confecção conforme 
Conmetro resolução 2. Embalagem: as peças 
deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem coletiva: em caixa de papelão com 
as devidas identificações.  
Tamanho: A definir pelo pedido (36 ao 56). 
Cores: Cinza escuro, laranja, marrom (Base 
tabela Santista).  

4 Calça Social: composição 100% poliester peso 
(g/m2) 190 Calça social, cós postiço 
entretelado e forrado com 3,5cm de largura e 
enchance traseira com forro em poliéster e 
algodão canelado, fechamento através de 
alongamento do cós esquerdo com botão e 
caseado, 8 passantes inseridos na parte 
inferior do cós; vista embutida com zíper 
matálico, 2 bolsos frontais embutidos com 
abertura oblíqua tipo faca, 2 pregas em cada 
dianteiros tombadas para as laterais, traseiro 
com pences e 2 bolsos embutidos com vivos 
fechados por botões e caseados. Forro dos 
bolsos em tecido 75% algodão e 25% poliéster, 
azul marinho tipo alpaca. Etiquetas: constando 
numeração, composição completa do tecido, 
indicação da procedência do artigo (razão 

Criações 
Uniformes 

UN 187 29,79 5.570,73 
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social, CNPJ e País de origem) e modo de 
conservação (instrução para lavar, passar e 
secar); fixadas na parte interna do degolo, no 
meio da costura de fixação da gola. As 
etiquetas de identificação podem ter as 
características do fabricante (tipo de tecido, 
bordado ou silk, etc.), desde que constem as 
informações acima citadas. Etiqueta de 
garantia total do fabricante do tecido, etiqueta 
de produto cm composição e instruções de 
lavagem, identificação da confecção conforme 
Conmetro resolução 2. Embalagem: As peças 
deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Cor: azul 
escuro (Base tabela Santista); Tamanho: a 
definir pelo pedido (36 ao 56).  

5 Camisa Operário camiseta polo manga curta 
confeccionada em malha piquet, 
gramatura(g/m²): 190g/m2 +/- 5,0%, 
composição 50% poliéster e 50% algodão, fio: 
30/1 NE, Gola Preta: Pólo, com pesponto nas 
extremidades na união da gola e ombros. 
Pattes: Abertura na frente de 3,0 cm no lado 
direito com caseados no sentido vertical, um 
pesponto na borda lateral, e do outro direito 
onde estão fixados os botões, dobrado para 
dentro 2,3 cm, com um pesponto na borda 
parte interno; Manga Curta: com bainha fixa de 
3 cm, inteiriça dobrada para dentro duas 
vezes, sendo a primeira dobra com 1 cm, e a 
segunda com 3 cm rebatida com 1 pesponto. 
Bainha: dobrada duas vezes do mesmo tecido 
para dentro e rebatida com 2 pesponto; 
Etiquetas constando numeração, composição 
completa do tecido, indicação da procedência 
do artigo (razão social, CNPJ e País de 
origem) e modo de conservação (instrução 
para lavar, passar e secar); fixadas na parte 
interna do degolo, no meio da costura de 
fixação da gola. As etiquetas de identificação 
podem ter as características do fabricante (tipo 
de tecido, bordado ou silk, etc.), desde que 
constem as informações acima citadas.  
Bordado Superior Esquerda: Cores das linhas 
para bordado do brasão da PMI poderá servir 
como referência cores do catálogo 
Sancrislinha: Na altura do tórax, contendo o do 
brasão da PMI (Desenho como amostra), 
brasão do município bordado no bolso (Largura 
de impressão 9 cm altura por 6,5 cm de 
largura). feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado: 100% 
poliéster, espessura: 120, localizado e 
centralizado na parte superior da manga. Nas 
costas da camisa: Prefeitura de Ibiporã 

Criações 
Uniformes 

UN 726 20,35 14.774,10 
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serigrafado (largura de impressão 28 cm de 
largura de 4 cm de altura na cor branca arial). 
Costuras: em máquina de interloque bitola de 
10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de 
emendas e fechamentos. Aplicação de 
overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos 
únicos. Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para 
fixação e pespontos duplos. Pontos por cm: 3,5 
a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 
4,5 mm para as máquinas overloques e 
interloques. Caseado reto de 18 mm.  
Aviamentos: Os pespontos deverão obedecer 
à tonalidade do tecido. Linhas 80 Pes./Alg. Na 
cor do tecido para as operações de 
fechamento, fixação, pespontos caseado e 
pregar botões; Linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão 
perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na 
cor do tecido. Cores das linhas para bordado 
do brasão da PMI poderá servir como 
referência cores do catálogo Sancrislinha:   
Etiqueta de Garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e 
instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
Em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Tamanho: A definir pelo pedido. 
(P,M,G, XG, XXG). Cores: Cinza escuro e 
preto, laranja e preto, marrom e preto (Base 
tabela Santista).  

10 Camiseta em Malha Poliviscose sendo 
poliester  67%, e 34% viscose, gola polo 96% 
poliviscose e 4% elastano, malha com taxa de 
encolhimento de 8% no comprimento e 8% fio 
largura, fio  malha em gramatura 160 g/m², 
100% sintetico, estampada em serigrafia com o 
símbolo Bordado do Proerd na parte frontal do 
lado esquerdo medindo 11 cm de altura por 9 
cm de largura, e frase colorida nas costas a ser 
definida, com acabamento: na gola, nas 
mangas e barra em ribanas (cor e tamanho a 
combinar). Em caso de apresentar defeito a 
empresa deverá fazer a troca imediata. P, M, G 
Adulto. Embalagem: as peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Tamanho P, M, G e Extra G.  

Criações 
Uniformes 

UN 800 15,65 12.520,00 

11 Colete confeccionado em tecido, referência 
solasol santista, construção sarja 3/1 E, 
gramatura (g/m2): 268g/m2 +/-5,0%, 

Criações 
Uniformes 

UN 188 26,90 5.057,20 
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composição 100% algodão, na cor preta, verde 
e caqui linha profissional, decote V, com quatro 
botões, três bolsos sendo um sem lapela na 
parte de cima do lado esquerdo com velcro 
para colocar o nome do fiscal (tipo polícia 
militar), o nome do fiscal deve ser gravado e 
bordado a parte com velcro, e mais dois bolsos 
maiores tipo cargo na parte de baixo com uma 
prega no centro e lapela com botão. Bordado 
da logomarca e identificação da Prefeitura 
Municipal de Ibiporã do lado direito superior, 
oposto ao bolso. Estampa nas costas da 
identificação do setor (Fiscalização) conforme 
lay out ou modelo que será fornecido pela 
Secretaria Municipal de Finanças. Etiquetas 
constando numeração, composição completa 
do tecido, indicação da procedência do artigo 
(razão social, CNPJ e país de origem) e modo 
de conservação (instrução para lavar, passar e 
secar); fixadas na parte interna. As etiquetas 
de identificação podem ter as características 
do fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, 
etc.), desde que constem as informações 
acima citadas. Costuras em máquina de 
interloque bitola de 10mm/4,4 a 5,4mm para 
todas as consturas de emendas e 
fechamentos. Aplicação de overloque bitola  de 
4,4 a 5,4mm nas bordas desfiantes do tecido. 
Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para 
fixação e pespontos únicos. Em máquina reta 2 
agulhas ponto fixo para pespontos duplos. Em 
máquina reta 2 agulhas ponto corrente para 
fechamento dos ganchos. pontos por cm: 3,5 a 
4mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 
4,5mm para as máquinas overloques e 
interloques. Caseado reto de 18mm. 
Aviamentos: Os pespontos deverão obedecer 
à tonalidade do tecido; Linha 80 pes./alg. ou 
100% poliéster na cor do tecido para as 
operações de fechamento, fixação, pespontos, 
caseado e pregar botões. Linha 120 e 
filamento para o overloque nas costuras de 
chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 14mm 
de diâmetro, na cor do tecido. Etiqueta de 
Garantia: Total do fabricante do tecido, 
etiqueta de produto com composição e 
instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Tamanhos M, G e Extra G.  

15 Macacão confeccionado em tecido tipo terbrin 
ou perfeitamente similar, na cor azul marinho, 
padrão 519 da escala pantone, tingimento em 
cores firmes resistente ao uso e lavagens, pré-

Criações 
Uniformes 

UN 48 166,65 7.999,20 
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encolhidos, com armação tipo sarja 2/1; peso 
221 g/m2, largura 2, 67 m; composto de 67% 
de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão 
(especificações aproximadas). Gola: baixa tipo 
padre medindo aprox. 4 cm de largura com 
perfeito acabamento arredondado. Manga 
longa destacável com zíper de metal, na altura 
do cotovelo (para retirada da parte da manga), 
sob faixa refletiva de 4 cm de largura na cor 
prata, com punho (fechado em botão), com um 
bolso na lateral da manga esquerda de quem 
veste, medindo aprox. 8 cm de largura x 12 cm 
de comprimento, para guarda de aparelho 
celular, com lapela medindo 6 cm de largura x 
4 cm de altura e fechamento em velcro com 
aprox. 2 cm de largura, em toda extensão da 
borda inferior para um perfeito fechamento do 
bolso; este bolso deverá ficar localizado, aprox. 
a 6 cm da altura do ombro (lapela com aprox. 
3,5 cm de comprimento). Frente do Macacão: 
Frente com dois bolsos retangulares frontais, 
medindo aprox. 16 cm de comprimento x 13 
cm de largura, chapado com cantos 
chanfrados, duas costuras paralelas, 
fechamento com zíper de metal (de boa 
qualidade que facilite sua abertura), com 
abertura para caneta na parte superior do 
bolso da esquerda de que veste, tarjeta no 
mesmo tecido pregado com velcro para 
identificação do nome do servidor acima do 
bolso da direita de quem veste, tarjeta com o 
mesmo comprimento do bolso e com 2,0 cm de 
largura. Faixas Refletivas: Em sentido 
horizontal  em toda extensão do tórax, dando 
continuidade à faixa reflexiva das mangas. 
Aplicação do logotipo SAMU no bolso da 
esquerda de quem veste, e nas costas entra as 
faixas reflexivas.  Cintura do Macacão: cintura-
costa com elástico embutido na parte traseira, 
unidade 120, Unidade 120 resistente, de aprox. 
4 cm de largura e passante por cima do 
elástico das costas, este passante deverá ter 
aproximadamente 6 cm de largura. Cinto: do 
mesmo tecido do macacão com 5 cm de 
largura com velcro em ambas extremidades 
para um perfeito reajuste da cintura do 
profissional com fechamento na parte frontal, 
seu comprimento deverá ser proporcional a 
numeração do macacão, de forma que seu uso 
seja opcional. Parte Inferior do Macacão: 4 
bolsos frontais sendo, 2 com abertura oblíqua 
tipo faca e cantos inferiores chanfrados, com 
espelho interno para não aparecer; o forro 
deverá ter aproximadamente 18 cm largura e 
30 cm de altura; outros 2 bolsos localizados 
logo acima do joelho medindo aprox. 18x22 
cm, fechamento com zíper de metal; acima da 
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bolsa da perna esquerda, confecção de um 
bolso para acondicionamento de tesoura ponta 
romba, com botão de pressão. Parte posterior 
da calça: 2 (dois) bolsos traseiros chapados, 
chanfrado, com duas costuras paralelas, 
medindo aproximadamente 14 cm de 
comprimento e 16 cm de largura, fechamento 
com lapela e velcro (lapela com aprox. 5 cm) 
sendo este velcro com aproximadamente 2 cm 
de largura em toda extensão da borda inferior. 
Fechamento do Macacão: fachamento frontal 
com ziper sendo seu comprimento proporcional 
a numeração do macação (com vista externa 
"transpassada" com largura de 5,5cm em toda 
a extensão  do ziper e proteção interna a fim 
de que o ziper não fique em contato direito 
com a pele e/ou pelo do usuário. Proteção em 
Matelassê:reforço em tecido matelassê (manta 
100 dupla) na cor azul-marinho nos ombros e 
cotovelos, nos joelhos em ambas as pernas, a 
proteção deverá ter aproximadamente 30cm de 
comprimento x 22cm de largura, localizada na 
parte frontal. Parte Inferior do Macacão: Faixa 
refletiva em toda circuferência das pernas 
(faixas localizadas abaixo do matelassê). Faixa 
Vermelha e Laranja: aplicação de faixa de 
aproximadamente 2cm (cada faixa) na cor 
vermelha padrão 186 da escala pantone e na 
cor laranja padrão 717 da escala pantone em 
poliamida.  

 
VALOR TOTAL: R$ 69.095,63 (sessenta e nove mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
                 
 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 192/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para as diversas Secretarias do Município.  
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

2 Balde de Lona confeccionado em lona 
impermeável, reforços no fundo e laterais. Anel 
rígido no topo. Alça em corda de nylon com 
mosquetão. Medidas: alt. 300mm/larg. 300mm. 
Acessório utilizado para içar e transportar 
materiais e equipamentos, em serviços de redes 
elétricas e manutenções industriais. Embalagem 
Coletiva: em caixa de papelão com as devidas 
identificações.  

Ledan UN 6 36,97 221,82 

3 Bota Cano Longo (+/- 40 cm) para Motociclistas, 
Bombeiros, Polícia Rodoviária e Federal - Couro 
semi cromo, fechamento lateral com zíper e 
velcro, reforço na caneleira, palmilha de limpeza 
antimicrobial, solado de borracha. Poderão 
atender a especificação as botas com C. A. 
(Certificado de Aprovação do MTE que 
compreender ao comprimento de 5% (cinco por 
cento) para mais ou para menos. Dados 
complementares: Marcação do CA: Na lateral do 
calçado e/ou outra parte externa do calçado, 
legível com data de fabricação do ano vigente. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Tamanho: a definir pelo pedido. 
(36 a 45).  

Bracol UN 20 295,00 5.900,00 

6 Calçado de Segurança em PVC tipo bota de 
segurança cano Longo, tipo impermeável, de 
uso profissional, confeccionada em policloreto 
de vinila (PVC) injetado em uma só peça. 
Comprimento do Cano (Tamanho 40): 34cm. 
Espessura 2,0mm na borda superior, 
aumentando gradativamente chegando a 2,5mm 
na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano 
com a sola, reforço lateral para proteção nos 
tornozelos,  estrias horizontais que facilitam o 
calçar, contendo polímero plástico em PVC e 
massa nitrílica (toque emborrachado melhora o 
grippe, melhora a resistência a abrasão, impede 
o ressecamento, trincas e minimiza a agressão 
do sangue). Solado antiderrapante especial e 
reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 
12mm no salto (boa tração, de fácil limpeza, 
retarda a passagem de temperaturas e não 
impede o fluxo de líquidos), contendo polímero 
plástico em PVC, reforçado com massa nitílica 

Bracol PAR 109 22,00 2.398,00 
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(toque emborrachado melhora o grippe, melhora 
a resistência a abrasão, impede o 
ressecamento, trincas e minimiza a agressão do 
sangue). Peso 1.800gr (Base nº 40 Cano Curto). 
Resistente a sangue e gordura animal, fungos, 
bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, 
solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral 
(derivados de petróleo). Dados complementares: 
Marcação do CA: Na lateral do calçado e/ou 
outra parte externa do calçado, legível com data 
de fabricação do ano vigente. Embalagem: as 
peças deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão com 
as devidas identificações. Tamanho a definir 
pelo pedido. (34 A 45). Solado antiderrapante 
especial e reforçado com ranhuras de 6mm na 
planta e 12mm no salto (boa tração, fácil 
limpeza, retarda a passagem de temperaturas e 
não impede o fluxo de líquidos), deverá conter 
polímero plástico em PVC, reforçado com massa 
nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, 
melhora a resistência a abrasão, impede o 
ressecamento , trincas e minimiza a agressão do 
sangue). A Branca serve para indústrias de 
alimentos e a Preta para atividades com 
produtos químicos em geral.  

9 Capacete de Segurança tipo II Classe B aba 
frontal, injetado em material plástico com fendas 
laterais, cor: Branca, com suspensão em plástico 
com protetor de transpriação fabricado em napa 
forrada com espuma no lado interno e coroa 
composta de três tiras cruzadas, confeccionada 
em tecido de material sintético, e fixada na 
carneira através de seis presilhas. Possui jugular 
fabricada em material sintético. Regulagem de 
tamanho através de ajsute simples. C.A. de 
acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. 
Na parte interna da aba do capacete. Marcação 
do Selo do Inmetro: Na parte interna da aba do 
capacete. Atestado de Conformidade do 
Inmetro: INOR.L.M-CSI.003/10, Aprovado para 
proteção do usuário contra impactos de objetos 
sobre o crânio e choques elétricos, Norma: 
ABNT NBR 8221:2003. Embalagem: as peças 
deverão ser acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. Embalagem 
Coletiva: em caixa de papelão com as devidas 
identificações.  

Ledan UN 6 48,00 288,00 

12 Cordelete 5m de 4mm, composição: Poliéster e 
Poliamida. Possui alma em fio de poliamida e 
capa em poliéster, tratamento contra raios UV e 
resistência a absorção de água. Carga de 
Ruptura: 800 kg - Peso por Metro: 35 gramas - 
Diâmetro: 7mm. Embalagem: as peças deverão 
ser acondicionadas em sacos plásticos 

Ledan M 11 5,99 65,89 
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individuais com numeração visível. Embalagem 
Coletiva em caixa de papelão com as devidas 
identificações.  

30 Talabarte Duplo Tipo Y equipamento de 
proteção individual tipo (EPI) produzido em fita 
elástica sintética, utilizado para proteção contra 
quedas e posicionamento nos trabalhos em 
altura de movimentação vertical e horizontal. 
Com gancho dupla trava em alumínio com 
abertura de 90mm, mosquetão oval com sistema 
de fechamento em rosca e absorvedor de 
energia absorvedor e impacto. Equipamento de 
uso prático e seguro para trabalhos rápidos. C.A. 
de acordo com Ministério do Trabalho e 
Emprego. Embalagem: as peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Medida: 160 cm.  

Ledan UN 5 175,00 875,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 9.748,71 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: HOPE COMERCIAL LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 193/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para as diversas Secretarias do Município.  
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

27 Protetor Solar FPS 30 120G com repelente para 
inseto, ormulação oil-free, água resistente,em 
forma de loção cremosa, testada 
dermatologicamente, contra queimaduras  das 
radiações UVA/UVB emitidas pelas radiações 
solares, pelas radiações provenientes det 
rabalhos com solda elétricas e de outras 
máquinas e equipamentos que emitam este tipo 
de radiações, em bisnaga plástica, com tampa 
flip-top, cor branca amarelada, PH aproximado 
de 5,5-6,5, ponto de fusão aproximado de 45ºC, 
densidade aproximada de 0,90-1,00g/ml, 
viscosidade aproximada de 50.000-180.000 CPS 
brookfield (spindle 92/2,5 RPM). Deverá ter o nº 
do Registro no Ministério da Saúde e nº da 
classificação fiscal  e o nº do Certificado de 
Aprovação (C.A.) do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Válidade de 02 anos após a data de 
fabricação do ano corrente. Na parte externa da 
peça legível, data de fabricação do ano vigente, 
lote e registro na ANVISA.  

LUVEX BG 776 10,70 8.303,20 

 
VALOR TOTAL: R$ 8.303,20 (oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: MANUFLEX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 194/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para as diversas Secretarias do Município.  
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

1 Avental de Proteção-Raspa confeccionada 
em raspa sem emendas ou remendos 
costurados ou colados, com tiras em raspa 
para ajuste no pescoço e cintura, presa por 
meio de arrebites e fivelas metálicas para 
ajuste: ref.: CA de acordo com Ministério do 
Trabalho e Emprego. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão  com as devidas 
identificações. Tamanho: M, G, XG. Dados 
Complementares: Marcação do CA na parte 
externa da peça legível.  

ARLINDO UN 11 17,00 187,00 

17 Luva de Raspa de segurança confeccionada 
em raspa, tira de reforço externo entre os 
dedos polegar e indicador, cano Longo, 
reforço externo em raspa e face palmar dos 
dedos, punho em raspa. REF: Luva P/20. 
C.A. de acordo com o Ministério do Trabalho 
e Emprego. Dados Complementares: 
Marcação do C.A.: Na parte externa da peça, 
legível. Embalagem Coletiva: em caixa de 
papelão com as devidas identificações. 
Tamanho M, G, XG.  

ARLINDO PAR 620 7,25 4.495,00 

18 Luva de Segurança Nitrilica 900 
confeccionada em borracha nitrílica na cor 
verde. Revestida internamente com flocos de 
algodão, palma com acabamento alto relevo 
anti-deslizante, forma anatômica. Proteção 
contra abrasão, resist:encia química e 
mecânica, frisos anti-derraoantes. REF: 
MOD. 900 CA de acordo com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. Dados 
complementares: Marcação do CA: na parte 
externa da peça, legível. Data de fabricação 
do ano vigente. Embalagem: As peças 
deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Tamanho M, 
G, XG.  

KALIPSO PAR 180 5,00 900,00 

19 Luva de Segurança confeccionada em 
Vaqueta natural branca macia, tira de reforço 
externo em vaqueta entre o polegar e o 
indicador, com elástico para ajuste no dorso. 
Ref.: Luva de vaqueta branca. Embalagem 
Coletiva: em caixa de papelão com as 
devidas identificações C.A. de acordo com 
Ministério do Trabalho e Emprego, Tamanho 

EBENEZE
R 

PAR 25 13,40 335,00 
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G.  
23 Óculos de Proteção Incolor construído em 

haste e lente de policarbonato, resistente a 
impacto e choques físicos de sólidos e 
líquidos, com tratamento anti-risco, proteção 
contra raios UVA E UVB, hastes tipo espátula 
e visor curvo e proteção lateral. C.A. de 
acordo com Ministério do Trabalho e 
Emprego. Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Tamanho 
único.  

VICSA UN 46 3,20 147,20 

26 Protetor Auditivo tipo Inserção pré-moldado 
de silicone. Tamanho único, com cordão de 
algodão. Atenuação mínima de 17 dBA. REF. 
C.A. de acordo com o Ministério Trabalho e 
Emprego. Marcação do C.A. Dados 
Complementares: Marcação do CA.: Na parte 
externa da peça legível. Embalagem: as 
peças deverão ser acondicionadas em 
material plástico individuais com numeração 
visível. Embalagem Coletiva: Em caixa de 
papelão com as devidas identificações.  

KALIPSO UN 78 1,20 93,60 

28 Respirador Purificador de Ar (VO/GA) tipo 
peça semifacial, vapores orgânicos e gáses 
ácidos, proteção das vias respiratórias do 
usuário contra a inalação de partículas 
sólidas quando utilizados com filtros contra 
gases e vapores. Dados complementares: 
Marcação do C.A. na parte externa da peça 
legível, os filtros devem acompanhar a peça. 
Embalagem: as peças deverão ser  
acondionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem Coletiva: 
em caixa de papelão com as devidas 
identificações. C.A. de acordo com o 
Ministério do Trabalho. Tamanho: M, G, XG.  

EURO 
SAFETY 

UN 17 87,00 1.479,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 7.636,80 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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2ª Publicação Trimestral de Extrato de Ata de Registro de Preços 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: PROVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. 
PROC. ADM. Nº. 124/2013 – Pregão Nº. 045/2013 – ATA Nº. 195/2013. 
OBJETO: A Ata tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de uniformes e 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, para as diversas Secretarias do Município. 
 
Item Descrição do produto Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quant. Preço 
unitário 

Preço total 

6 Camisa Social Masculina Manga Curta e 
Comprida composição 70% Algodão 30% 
poliéster, peso (g/m²) 116. Manga curta, com 
bolso no lado, e brasão do município bordado 
no bolso. Camisa Social Masculina - Manga 
Curta e Comprida: confeccionada em tecido 
referência Sky Work Santista, construção em 
tela, gramatura (g/m²): 116 g/m² =/- 5.0%, 
composição 30% poliéster e 70% algodão. 
Gola: Colarinho com pé de gola entretelados, 
(pé de gola com caseado no sentido 
horizontal), gola rebatida com um pesponto 
na largura do calcador; Bolso: 1 bolso 
chapado quebrado no canto inferior, 2 
pespontos no contorno e travetes de 1 cm no 
sentido horizontal nos cantos superiores; 
Manga Curta: com bainha fixa de 3 cm, 
inteiriça dobrada para dentro duas vezes, 
sendo a primeira dobra com 1 cm, e a 
segunda com 3 cm rebatida com 1 pesponto. 
Manga Longa com punho de 6 cm de largura 
com os cantos retos fechado por caseado e 
botão, carcela de 2,2 cm de largura 
sobreposta com acabamento reto. Bainha 
dobrada duas vezes do mesmo tecido para 
dentro e rebatida com 1 pesponto. Na altura 
da cava até a bainha diminuir 3cm (abertura 
tipo frauda). Etiquetas: constando 
numeração, composição completa do tecido, 
indicação da procedência do artigo (razão 
social, CNPJ e País de origem) e modo de 
conservação (instrução para lavar, passar e 
secar); fixadas na parte interna do degolo, no 
meio da costura de fixação da gola. As 
etiquetas de identificação podem ter as 
características do fabricante (tipo de tecido, 
bordado ou silk, etc.), desde que constem as 
informações acima citadas. Bordado Bolso 
Esquerdo: Cores das linhas para bordado do 
brasão da PMI poderá servir como referência 
cores do catálogo Sancrislinha: Na altura do 
tórax, contendo o do brasão da PMI 
(Desenho como amostra), brasão do 
município bordado no bolso (Largura de 
impressão 9 cm altura por 6,5 cm de largura). 
feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado: 100% 
poliéster, espessura: 120, localizado e 

Prove 
Uniformes 

UN 459 38,00 17.442,00 
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centralizado na parte superior da manga. 
Costuras em máquina de interloque bitola de 
10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras 
de emendas e fechamentos. Aplicação de 
overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos 
únicos. Em máquinas 2 agulhas ponto fixo 
para fixação e pespontos duplos. Pontos por 
cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos 
fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas 
overloques e interloques. Caseado reto de 18 
mm. Aviamentos: os pespontos deverão 
obedecer à tonalidade do tecido. Linhas 80 
Pes./Alg. Na cor do tecido para as operações 
de fechamento, fixação, pespontos caseado 
e pregar botões; Linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botões 
transparentes 4 furos, de 12 mm de diâmetro. 
Entretela de colarinho pré-encolhida. Cores 
das linhas para bordado do brasão da PMI 
(poderá servir como referência cores do 
catálogo Sancrislinha. Etiqueta de garantia 
total do fabricante do tecido, etiqueta de 
produto cm composição e instruções de 
lavagem, identificação da confecção 
conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: as peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Tamanho: A 
definir pelo pedido.(P,M,G, XG, XXG). Cores: 
verde claro, amarelo claro e azul e (Base 
tabela Santista, G63, M52, H04).  

7 Camisas Camiseta Polo - Manga Curta 
confeccionada malha piquet, 
gramatura(g/m²): 170g/m² +/- 5,0%, 
composição 50% poliéster e 50% algodão 3% 
elastano, fio: 30/1 NE. Gola Pólo, com 
pesponto nas extremidades na união da gola 
e ombros. Pattes: abertura na frente de 3,0 
cm no lado direito com caseados no sentido 
vertical, um pesponto na borda lateral, e do 
outro direito onde estão fixados os botões, 
dobrado para dentro 2,3 cm, com um 
pesponto na borda parte interno. Manga 
Curta: com bainha fixa de 3 cm, inteiriça 
dobrada para dentro duas vezes, sendo a 
primeira dobra com 1 cm, e a segunda com 3 
cm rebatida com 1 pesponto. Bainha dobrada 
duas vezes do mesmo tecido para dentro e 
rebatida com 2 pesponto. Etiquetas 
constando numeração, composição completa 
do tecido, indicação da procedência do artigo 
(razão social, CNPJ e País de origem) e 
modo de conservação (instrução para lavar, 

Prove 
Uniformes 

UN 347 28,00 9.716,00 
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passar e secar); fixadas na parte interna do 
degolo, no meio da costura de fixação da 
gola. As etiquetas de identificação podem ter 
as características do fabricante (tipo de 
tecido, bordado ou silk, etc.), desde que 
constem as informações acima citadas. 
Bordado Superior Esquerda: Cores das 
linhas para bordado do brasão da PMI 
poderá servir como referência cores do 
catálogo Sancrislinha: Na altura do tórax, 
contendo o Brasão da PMI(Desenho como 
amostra), brasão do município bordado no 
bolso (Largura de impressão 28 de 4 cm 
altura na cor branca arial). Costuras em 
máquina de interloque bitola de 10mm/4,4 a 
5,4 mm para todas as costuras de emendas e 
fechamentos. Aplicação de overloque bitola 
de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do 
tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo 
para fixação e pespontos únicos. Em 
máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e 
pespontos duplos. Pontos por cm: 3,5 a 4 mm 
para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 
mm para máquinas overloques e interloques. 
Caseado reto de 18mm. Aviamentos os 
pespontos deverão obedecer à tonalidade do 
tecido. Linhas 80 Pes./Alg. Na cor do tecido 
para as operações de fechamento, fixação, 
pespontos caseado e pregar boto~es: Linha e 
filamento para o overloque nas costuras de 
chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 12 
mm de diâmetro, na cor do tecido. Cores das 
linhas para bordado do brasão da PMI 
poderá servir como referência cores do 
catálogo Sancrislinha. Etiqueta de garantia 
total do fabricante do tecido, etiqueta de 
produto com composição e instruções de 
lavagem, identificação da confecção 
conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: as peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Tamanho a 
definir pelo pedido. Cores: Cinza escuro e 
preto, laranja e preto, marrom e preto (base 
tabela: Santista).  

8 Camisas Camiseta Polo Feminia - Manga 
Curta confeccionada em tecidoreferência 
Technopolo Fit Santista, gramatura (g/m²): 
170g/m² +/- 5,0%, composição 35% poliéster 
e 62% elastano, stretch 15%, construção: 
Maquinetado. Cor: Bege (729), Amarelo claro 
(B14), Verde Muso (C66), Azul claro (503), 
Azul Royal (518), Azul marinho (A94),  Preto 
(901), Vermelho (H39). Gola Pólo, pesponto 
nas extremidades na união da gola e ombros. 

Prove 
Uniformes 

UN 250 27,60 6.900,00 
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Pattes: Abertura na frente de 3,0 cm no lado 
direito com caseados no sentido vertical, um 
pesponto na borda lateral, e do outro direito 
onde estão fixados os botões, dobrado para 
dentro 2,3 cm, com um pesponto na borda 
parte interno; Manga Curta com bainha fixa 
de 3 cm, inteiriça dobrada para dentro duas 
vezes, sendo a primeira dobra com 1 cm, e a 
segunda com 3 cm rebatida com 1 pesponto. 
Bainha dobrada duas vezes do mesmo tecido 
para dentro e rebatida com 2 pespontos. 
Etiqueta constando numeração, composição 
completa  do tecido, indicação da 
procedência do artigo (razão social, CNPJ e 
País de origem) e modo de conservação 
(instrução para lavar, passar e ecar); fixadas 
na parte interna do degolo, no meio da 
costura de fixação da gola. As etiquetas de 
identificação podem ter as características do 
fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, 
etc.), desde que constem as informações 
acima citadas. Bordado Superior Esquerda: N 
a altura do tórax, contendo o Brasão do 
município bordado (Largura de impressão 9 
cm altura por 6,5 cm de largura desenho 
como amostra), feita à máquina 
computadorizada, tipo matizado, linha própria 
para bordado: 100% poliéster, espessura: 
120, localizado e centralizado na parte 
superior da manga. Costuras em máquina de 
interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para 
todas as costuras de emendas e 
fechamentos. Aplicação de overloque bitola 
de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do 
tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo 
para fixação e pespontos únicos. E máquinas 
2 agulhas ponto fixo para fixação e 
pespontos duplos. Pontos por cm: 3,5 a 4 mm 
para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 
mm para as máquinas overloque e 
interloques. Caseado reto de 18 mm. 
Aviamentos: Os pespontos deverão obedecer 
à tonalidade do tecido. Linhas 80 Pes./Alg. 
Na cor do tecido para as operações de 
fechamento, fixação, pespontos caseado e 
pregar botões; Linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão 
perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na 
cor do tecido. Cores das linhas para bordado 
do Brasão do município poderã servir como 
referência cores do catálogo Sancris. 
Etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto com composição 
e instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme Conmetro resilução 2. 
Embalagem: as peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos 



 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 
Estado do Paraná 

 

 
Rua Pe.Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454 

CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br 
CNPJ: 76.244.961/0001-03 

individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações.  

9 Camiseta - Gola Careca confeccionada em 
tecido de malha fria 100% algodão, fio 
penteado, gramatura 240 BRS/M, na cor azul 
marinho, resistente ao uso e as lavagens, 
mangas curtas com reforço de costura nos 
ombros e na gola, Bolso lado esquerdo de 
quem veste. Logotipo SAMU 192 Ibiporã/PR: 
aplicação em bordado no bolso esquerdo, 
medindo aprox. 7 cm de largura x 11 cm de 
altura.Tamanhos: P, M, G, GG, Extra GG. 
grade a definir no pedido. Embalagem: as 
peças deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva em caixa de papelão 
com as devidas identificações.  

Prove 
Uniformes 

UN 68 17,00 1.156,00 

12 Jaleco - Manga Comprida confeccionada em 
tecido referência Grafil Santista, 
gramatura(gm2): 110g/m2 +/- 5,0%, 
composição 67% poliéster e 33% algodão, 
construção: Tela, na cor verde escuro, azul, 
branco, amarelo, (Base da tabela Santista); 
Gola: esporte, pesponto nas extremidades na 
união da gola e ombos. Manga Comprida: 
com as seguintes características: Marca uPa 
24h - unidade de pronto atendimento, com 
tamanho mínimo de 9 cm na altura do peito 
aplicado do lado esquerdo; Marca do SUS, 
Ministério da Saúde e Governo Federal 
aplicadas na manga esquerda; marca do 
Governo Estadual e Prefeitura Municipal 
aplicadas na manga direita;  os jalecos 
deverão ser confeccionados nas cores e 
tamanhos conforme solicitado, seguindo as 
normas do manual de instalação preconizado 
pelo Ministério da Saúde. 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/a
rquivos/pdf/2012/Abr/13/manual upa24h.pdf. 
Etiquetas: constando numeração, 
composição completa do tecido, indicada da 
procedência do artigo (razão social, CNPJ e 
País de origem) e modo de conservação 
(instrução para lavar, passar e secar); fixadas 
na parte interna do degolo, no meio da 
costura de fixação da gola. As etiquetas de 
identificação podem ter as características do 
fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, 
etc.), desde que constem as informações 
acima citadas. costuras em máquina de 
interloque bitola de 10mm/4,4 a 5,4 mm para 
todas as costuras de emendas e 
fechamentos. Aplicação de overloque bitola 
de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes  do 
tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo 

Prove 
Uniformes 

UN 500 35,00 17.500,00 
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para fi8xação e pespontos únicos. Em 
máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e 
pespontos duplos. Pontos por cm: 3,5 a 4 mm 
para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 
mm para as máquinas overloques e 
interloques. Caseado reto de 18 mm. 
Aviamentos: Os pespontos deverão obedecer 
à tonalidade do tecido. Linhas 80 Pes./Alg. 
Na cor do tecido para as operações de 
fechamento, fixação, pespontos caseado e 
pregar botôes; linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão 
perolizado  4 furos, de 12 mm de diâmetro, 
na cor do tecido. Cores das linhas para 
bordado do brasão da PMI poderá servir 
como referência cores do catálogo Sancris 
linha: C- cor azul 0741, M- cor vermelho 
0349, T- cor amarelo 0615 e U - cor verde 
0663. Etiqueta de Garantia total de fabricante 
do tecido, etiqueta de produto cm 
composição e instruções de lavagem, 
identificação da confecção conforme 
Conmetro resolução 2. Embalagem: as peças 
deverão ser acondicionadas em sacos 
plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva: em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Tamanho: a 
definir pelo pedido. seguir as normas do 
manual de instalação preconizado pelo 
Ministério da Saúde.  

13 Jaleco - Manga Curta de tecido leve, com 
bolso no lado esquerdo e brasão do 
município bordado no bolso. Confeccionada 
em tecido referência Grafil Santista, 
gramatura(g/m²): 110g/m2 +/- 5,0%, 
composição 67% poliéster e 33% algodão, 
construção: Tela. Gola: esporte, pesponto 
nas extremidades na união da gola e ombros. 
Manga Curta com bainha fixa de 3 cm, 
inteiriça dobrada para dentro duas vezes, 
sendo a primeira dobra com 1 cm, e a 
segunda com 3 cm rebatida com 1 pesponto. 
Bainha dobrada duas vezes do mesmo tecido 
para dentro e rebatida com 2 pesponto; 
Etiquetas constando numeração, composição 
completa do tecido, indicação da procedência 
do artigo (razão social, CNPJ e País de 
origem) e modo de conservação (instrução 
para lavar, passar e secar); fixadas na parte 
interna do degolo, no meio da costura de 
fixação da gola. As etiquetas de identificação 
podem ter as características do fabricante 
(tipo de tecido, bordado ou silk, etc.), desde 
que constem as informações acima citadas. 
Bordado Superior Esquerda: na altura do 
tórax, contendo o do brasão da PMI 
(Desenho como amostra), brasão do 

Prove 
Uniformes 

UN 662 30,00 19.860,00 
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município bordado no bolso (Largura de 
impressão 9 cm altura por 6,5 cm de largura), 
feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado: 100% 
poliéster, espessura: 120, localizado e 
centralizado na parte superior da manga. 
Costuras em máquina de interloque bitola de 
10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras 
de emendas e fechamentos. Aplicação de 
overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos 
únicos. Em máquinas 2 agulhas ponto fixo 
para fixação e pespontos duplos. Pontos por 
cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos 
fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas 
overloques e interloques. Caseado reto de 18 
mm. Aviamentos: os pespontos deverão 
obedecer à tonalidade do tecido. Linhas 80 
Pes./Alg. Na cor do tecido para as operações 
de fechamento, fixação, pespontos caseado 
e pregar botões; Linha e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão 
perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na 
cor do tecido. Cores das linhas para bordado  
do brasão da PMI poderá servir como 
referência cores do catálogo Sancris linha: C- 
cor azul 0741, M- cor vermelho 0349, T- cor 
amarelo 0615 e U- cor verde 0663. Etiqueta 
de garantia total do fabricante do tecido, 
etiqueta de produto cm composição e 
instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme Conmetro resolução 2. 
Embalagem: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 
Embalagem Coletiva em caixa de papelão 
com as devidas identificações. Cor: verde 
escuro, azul, branco, amarelo, (Base tabela 
Santista);  Tamanho: A definir pelo pedido.  

14 Jaqueta/Blusão com Capuz em tecido de 
nylon resinado, 100% poliéster, impermeável, 
forrado com matelassê em tecido 100% 
poliester. Gola: tipo padre fechamento em 
velcro, capuz com cordão para regulagem. 
Parte Frontal do Blusão: com 2 (dois) bolsos 
retangulares frontais do lado esquerdo e 
direito, mrdindo aprox. 16 cm de comprimento 
x 13 cm de largura, chapado com cantos 
chanfrados, duas costuras paralelas, 
fechamento com lapela e velcro (lapela com 
aprox. 4,5 cm de comprimento), e 2 (dois) 
bolsos tipo faca embutidos na parte inferior 
da jaqueta, fechamento frontal com ziper de 
metal da mesma cor do tecido, com lapela 
cobrindo o zíper com largura de 5,5 cm em 
toda a extensão do zíper, fixada por costura e 

Prove 
Uniformes 

UN 120 149,40 17.928,00 
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botão de pressão da mesma cor do tecido.  
MANGA: mangas longas com punho (fechada 
por velcro com lapela de aprox. 4,5 cm de 
largura para cobertura do velcro) para 
regulagem do punho. Comprimento do 
blusão: abaixo do quadril, com perfeito 
acabamento em barra dupla. Faixas 
Refletivas: aplicação de faixas refletivas na 
cor prata, largura de 2,5 cm, em toda 
circunferência de ambas as mangas, e 2 
(duas) faixas refletivas longitudinais em toda 
extensão das costas transversalmente. 
Bordados do Blusão: emblema SAMU 192 - 
Ibiporã/PR, Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Endemias, medindo 
aproximadamente 7 cm de altura no bolso 
frontal esquerdo de quem veste e na manga 
direita localizado aprox. a 12 cm da altura do 
ombro e um emblema nas costas medindo 
aprox. 29 cm de largura X 29 cm de altura e a 
função do profissional bordado (letras com 
aproximadamente 3 cm de largura X 3 cm 
altura, bordados com pontos cheios) Brasão 
Do Município de Ibiporã: na manga esquerda 
de quem veste, localizada aprox. a 12 cm da 
altura do ombro, medindo 7 cm de largura. 
Tamanhos: P, M, G, GG, Extra GG. grade a 
definir no pedido. cor marinho para o SAMU, 
cor caqui para os Agentes Sanitários e cor 
verde para os Agentes Comunitários de 
Saúde.  

 
VALOR TOTAL: R$ 90.502,00 (noventa mil, quinhentos e dois reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 04 de dezembro de 2014.  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de dezembro de 2013 
 
                 

IBIPORÃ, 05 de março de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


