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DECRETO Nº 1105/15, de 11 de novembro de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento da Data de
terras sob nº 9, quadra 11, com área de 188,65 m², situada
no Jardim Primavera, neste Município e Comarca, de
propriedade de MARIO ESTEVÃO DE CARVALHO
FILHO, matriculada sob nº 5614, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (duas) novas áreas, sendo: lote
nº 09, com área de 100,97 m² e área com 87,68 m² (área
tomada pela Rua Fogo Apagou), em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 014538/2015.

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

Arapongas, 11 de novembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 1106/15, de 11 de novembro de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 08, quadra 12, com área de 414,37 m², situado
no Jardim Vale das Perobas I, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIARIA LINHAM
LTDA E OUTRAS, matriculado sob nº 39.453, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 08, com área de 206,84 m² e lote nº
08-A, com área de 207,53 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 015002/2015.
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de novembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 1107/15, de 11 de novembro de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 13/A/B-1-D/A-7, com área de 252,00 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de EDSON ROBERTO
BONONI, matriculado sob nº 31.949, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 13/A/B-1-D/4-7, com área de 126,00 m² e lote
nº 13/A/B-1-D/A-7/A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 019299/2015.

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

Arapongas, 11 de novembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PMA

O Município de Arapongas, através do Pregoeiro
Municipal nomeado pela Portaria n.° 141/2015,
NOTIFICA as empresas participantes do certame
denominado EDITAL DE PREGÃO N.° 144/2015 –

PROCESSO N.° 189/2015, visando a Aquisição de
equipamentos e material permanente referente a Emenda
Parlamentar 09267-609000/1130-04, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, que:
I – a Impugnação Administrativa apresentada pela
empresa HOSPI BIO IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS
HOSPITALARES EIRELI - EPP, CNPJ N.° 11.192.559/
0001-87 foi ACATADA PARCIALMENTE, devendo ser
incluído no item 4.1.4 a letra “b” com a seguinte redação:
Apresentação o registro, cadastramento ou dispensa
de registro dos produtos junto Anvisa conforme o caso,
preferencialmente para os itens n.° 018, 021 e 022 e a
resposta na íntegra encontra-se disponível no mesmo
lugar de download do edital, fica mantida a data de
abertura do respectivo Pregão;

Arapongas, 18 de Novembro de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Suplente Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 129/2015.
Contratos n° 302, 303, 304 e 305/2015 – 1º Termo
Apostilamento
Partes: Município de Arapongas e S.O ZIOBER E CIA
EQUIP. METAL. LTDA. EPP, CNPJ/MF nº 10.547.961/
0001-74, representado por SILVANA DE OLIVEIRA
ZIOBER, CPF/MF n° 668.777.769-68 – COMERCIAL
LUANY LTDA, CNPJ/MF nº 17.116.322/0001-01,
representado por TIAGO QUEMELLO, CPF/MF n°
043.821.479-05 – METALURGICA FLEX FITNESS LTDA
ME, CNPJ/MF nº 13.898.616/0001-73, representado por
ALVARO LOPES GASPARINI, CPF/MF n° 262.937.398-
33 – MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS
LTDA, CNPJ/MF nº 10.555.495/0001-79, representado
por CAMILA DE MELO VEIGA, CPF/MF n° 320.290.578-
35.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de aparelhos que juntos formam a
academia ao ar livre conforme repasse nº 807124/2014,
em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento na Lei 8.666/
93, passa a constar ao Contrato em epígrafe, a Dotação
Orçamentária prevista no Orçamento Fiscal vigente,
abaixo informada, para fins de adimplemento das
obrigações assumidas no Contrato em epígrafe, a partir



Resolução COMDEMA N º 02, de 04 de Agosto 2015

Divulga a criação da comissão permanente, aprovada
em plenária, e solicita providências.

A secretaria do COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Arapongas, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso XIX no artigo 25 do
regimento interno, aprovado pelo decreto 486/03, bem
como dos seus artigos 5º, 22º e 23º e utilizando as
prerrogativas do seu artigo 33, embasado nas
deliberações da reunião ordinária de 04 de Agosto de
2015 conforme ata, para atendimento da lei 3066 de 19
de dezembro de 2003 publicado na gazeta da cidade aos
24 de dezembro de 2003, resolve:

Art. 1º - Fica criada através desta resolução do
COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente de Arapongas, conforme decisão em reunião
ordinária realizada em 04 de Agosto de 2015 a Comissão
de Assuntos Jurídicos e Encaminhamento de Processos
designando como membros desta Comissão os
Senhores:

- Marcelo Fiori - Conselho Municipal de Defesa Civil
(COMDEC);
- Sirlei de Fátima Anselmo - Secretaria Municipal de
Educação.
- Carlos Pereira de Souza - Rotary Beija Flor;
- Sandra Regina Gasparotti de Souza - OAB Subseção
Arapongas.

Esta comissão emitira parecer técnico de acordo com a
lei nº. 3231, art. 38, § 1º - e estabelecera procedimentos
simplificados em relação a denúncias e processos de
recursos em segunda instancia conforme previsto em
lei.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

___________________________________
MARIO HENRIQUE LAZARO FILLA

Presidente

da assinatura do presente termo de apostilamento.
Dotação Orçamentária:
Recurso Próprio
15.01-278120003.2.033/4.4.90.52.10.00- Fonte 000-1930
Recuso Federal
15.01-278120003.2.033/4.4.90.52.10.00- Fonte 843-2252
Modalidade: Pregão nº. 103/15.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 186/2015.
Contrato: n.º 530/2015.
Partes: Município de Arapongas e empresa RAIOMEDIC
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ARTIGOS
MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/MF nº.
12.970.635/0001-09, representado por JEFFERSON
RODRIGO CONTESINI DE OLIVEIRA, CPF/MF n°
020.978.439-30.
Objeto: Aquisição de equipamento complementar
necessário ao funcionamento do aparelho de Raio-X da
UPA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Pregão nº. 142/2015.
Valor: R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos
reais).
Prazo de Vigência: de 180 dias contados à partir de 11/
11/2015.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Arapongas

TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS e a
AHANDARA – Associação de Handebol de Arapongas.
DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a
transferência voluntária para a realização do PIEA –
Programa de Incentivo ao Esporte amador e o PBA -
Programa Bolsa Atleta, que tem como objetivo a
contribuição para manutenção pessoal e esportiva dos
atletas.
DO VALOR: R$28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e
oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: : 15.01-
27.812.0003.2.033/3.3.50.41.99.99 – FR000, no valor de
R$28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais).
DA VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará pelo prazo
de 12 (doze) meses, de 12/11/2015 à 11/11/2016.

Arapongas/Pr., 12 de novembro 2015.

ANTÔNIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal

REGINA MTOAN
Presidente da Ahandara

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1559 -  PÁG:02QUARTA-FEIRA - 18/11/2015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 127/2015 � Processo Adm. nº 165/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de material hospitalar, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.  
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.860.740/0001-96. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 512/2015.  

Item Qtd Unid Modo de disputa Descrição Marca Valor unitário Valor total  

01 250 Rolo EXCLUSIVO 
Papel ECG temosensível - Papel 
reticulado, 216mm x 30m, para uso de 
eletrocardiografos. 

NOVA MÉDICA R$ 18,68 R$ 4.670,00 

12 300 Unid. EXCLUSIVO 
Solução glicerinada - Solução de 
glicerina 12% com sonda retal �  
solução de 500 ml 

J.P R$ 3,65 R$ 1.095,00 

14 30 Unid. EXCLUSIVO 

Oxímetro portatil - Mede e mostra 
valores confiáveis da sp02 e da 
frequência  cardíaca. Indicador de pulso 
botão único de ligação para facilitar a 
operação. Visor grande de fácil 
visualização compacto, portátil e 
iluminado. Capacidade das pilhas para 
uso contínuo de aproximadamente 18 
horas. Alimentação através de duas 
pilhas alcalinas "aaa". Dispositivo 
desliga automaticamente após 8 
segundos sem atividade Utiliza 2 pilhas 
aaa inclui cordão para o pescoço peso 
aproximado: 37g (excluindo as pilhas), 
tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 
35mm, faixa de medição saturação: 
35% - 100%, precisão da sp02: 70% - 
99% com desvio de 2% faixa de 
medição pulso: 30-250 bpm pulsação: 
30 - 250 bpm com desvio de 3 bpm, 
atualização de dados: menos de 2 
segundos - média: 4 para sp02; 8 para 
pulsação, com alimentação  2 pilhas 
aaa, parâmetros  spo2 e pulso com barra 
gráfica, e com indicador de carga baixa. 

MONTSERRAT R$ 200,00 R$ 6.000,00 

57 112.500 Unid. 
COTA 

PRINCIPAL 

Equipo Macrogotas c/ câmara flexível - 
Equipo macro gotas, controlador de 
fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete com 
injetor lateral, lanceta perfurante para 
conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível, com visualização de
gotejamento, extensão em PVC 
comprimento mínimo 140cm, conexão 
luer para dispositivo de acesso 
venenoso, extensão distal em látex,
unindo o tubo de PVC ao conector 
luer,estéril, atóxico, apirogênico, 
esterilizado por radiação gama, 
embalado individualmente. Com 
excelente limitador de fluxo 
(fechamento). 

L. IMPORT R$ 0,95 R$ 106.875,00 

60 40.000 Unid. EXCLUSIVO Sonda Uretral n° 12 MEDSONDA R$ 0,45 R$ 18.000,00 

61 8.000 Unid. EXCLUSIVO Equipo macrogotas para nutrição enteral DESCARPACK R$ 1,13 R$ 9.040,00 

TOTAL GERAL.........................................................................................................................................................R$ 145.680,00 

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 13.971.092/0001-07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2015. 

Item Qtd Unid Modo de disputa Descrição Marca Valor unitário  Valor total  

02 120 Unid. EXCLUSIVO 

Eletrodo cardiológico adulto completo - 
Eletrodo cardiológico précordial adulto 
completo Sucção + pera, pera confeccionada 
em latex. 

MISSOURI R$ 11,50 R$ 1.380,00 

03 60 Unid. EXCLUSIVO 

Eletrodo cardiológico infantil completo - 
Eletrodo cardiológico précordial infantil 
completo Sucção + pera, pera confeccionada 
em latex. 

MISSOURI R$ 11,54 R$ 692,40 

26 15 Unid. EXCLUSIVO 
Seladora grau cirurgico sela e corta - 
Especificações minimas: bivolt, porta rolo 
embutido, guilhotina acoplada, espessura de 

CRISTOFOLI R$ 388,00 R$ 5.820,00 
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selagem: 10mm, comprimento de selagem: 
30mm, controle de potência de selagem, 
Voltagem 127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, fusivel 
8A, acionamento por lavanca, equipamento de 
bancada. Garantia 1 ano. 

29 5 Unid. EXCLUSIVO 

Detector fetal de mesa - Sonar utilizado para 
detectar batimentos cardíacos fetais;  modelo 
de mesa; gabinete infeccionado em  
poliestireno de auto impacto, auto brilho e 
antioxidante, proporcionando excelente 
aparência estética, muito mais facilidade de 
limpeza e higienização, segurança necessária 
ao médico e ao paciente. Display numérico 
digital,  led indicadora de equipamento ligado; 
faixa de medida do bcf de 50 a 240 batidas por 
minuto; botão liga ou desliga com regulagem 
de intensidade do volume; botão com 
regulagem de tonalidade de grave e agudo; 
filtro minimizador de interferências durante a 
utilização; ausculta de batimentos cardíacos 
fetal a partir da 10ª semana; alta sensibilidade 
para ausculta coletiva; saída para fone de 
ouvido ou gravador de som, acompanha fone 
de ouvido biauricular para ausculta individual; 
ciclagem de 6.000 a 60.000; frequência de 2,0 
a 2,25 mhz; alojamento para transdutor fixado 
na lateral do gabinete; alimentação por bateria 
interna recarregável de 12 v x 1,3 ah; led 
indicador de bateria com carga insuficiente 
para uso imediato; acompanha carregador da 
bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 
50/60 hz; acompanha frasco de gel para 
contato; dimensões aproximadas: (l. P .a.) 200 
x210 x 95mm. 

MD R$ 687,63 R$ 3.438,15 

43 10 Unid. EXCLUSIVO 

Negatoscópio de 1 corpo visualizador de raio 
x de parede - bivolt - Construído em chapa de 
aço, pintura eletrostática a pó epóxi, visor em 
chapa de acrílico leitoso de 3mm de espessura, 
prendedor de radiografia, ponte de luz de uma 
lâmpada fluorescente de 15w, em 110 ou 220 
volts (bivolt). 

NSPR R$ 200,00 R$ 2.000,00 

48 100 Unid. EXCLUSIVO 

Clamps Umbilical - Clamps Umbilical 
esterilizados em óxido de etileno com 
validade superior a 24 meses a partir da data 
de entrega. 

CIENTIFIC R$ 0,58 R$ 58,00 

TOTAL GERAL..............................................................................................................................................................R$ 13.388,55 

RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
03.583.301/0001-83. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 514/2015.  

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

04 120 Unid. EXCLUSIVO 
Pera para aparelho ecg, em latex, embalada 
individualmente. MISSOURI R$ 2,22 R$ 266,40 

23 400 Unid. EXCLUSIVO 

Esfigmomanômetro sem Estetoscópio - Aparelho de 
pressão convencional com fecho em presilha de alta 
resistência, contento raçadeira em nylon, tecido 
100% poliamida com dupla camada de resina , 
impermeável para melhor higienização, partes 
cromadas metálicas fabricado conforme 
especificações do INMETRO registrado na 
ANVISA .Itens inclusos: pera de borracha, aparelho 
de pressão com fecho em presilha, braçadeira em 
nylon, mostrador graduado e 01 ano de garantia.  

MEDICAT
E 

R$ 68,50 R$ 27.400,00 

41 20 Par EXCLUSIVO 
Luva para alta temperatura - Luva resistente para 
alta temperatura tamanho ( m,g ). PROMAT R$ 38,00 R$ 760,00 

TOTAL GERAL...........................................................................................................................................................R$ 28.426,40 

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.101.480/0001-01. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2015. 

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

06 50 Unid. EXCLUSIVO 

Fio guia para intubação - Fio guia/mandril para 
auxílio no procedimento de intubação 
endotraqueal, flexível, estéril, constituído de 
alumínio revestido com plástico (polietileno de 
baixa densidade), com sua extremidade proximal 
arredondada e a distal angulada assumindo 
formato de �J�, ou círculo fechado em 360 graus, 

OXIGEL R$ 19,00 R$ 950,00 
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tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). 

07 30 Unid. EXCLUSIVO 

Fio guia para intubação - Fio guia/mandril para 
auxílio no procedimento de intubação 
endotraqueal, flexível, estéril, constituído de 
alumínio revestido com plástico (polietileno de 
baixa densidade), com sua extremidade proximal 
arredondada e a distal angulada assumindo 
formato de �J�, ou círculo fechado em 360 graus, 
tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto). 

OXIGEL R$ 19,00 R$ 570,00 

08 15 Unid. EXCLUSIVO 

Mini-incubadora 4 indicadores - Especificações 
técnicas: Capacidade para:4 indicadores 
biológicos Espaço livre total:15 cm para cada 
lado Espaço livre para a abertura da tampa:12 cm 
Dimensões aproximadas: 8,7 (altura) x 7,6 
(diâmetro) Dimensões tampa aproximadas: 3,3 
(altura) x 7 (diâmetro) Voltagem: 90 - 253v 
monofásico Frequência:50/60 hz Potência:10 
watts Consumo de energia:10 watts hora 
Temperatura máxima:60 ºc Temperatura de 
trabalho adequada:15 ºc a 40 ºc Altitude de 
trabalho adequada: até 2.000 m. Registro anvisa 

STERMAX R$ 170,00 R$ 2.550,00 

09 225 Unid. COTA PRINCIPAL

Teste de bowie dicck - Teste em folhas, 
proporciona economia para avaliação de 
autoclaves, eficiente para monitorar diariamente 
o sistema de pré vácuo,  tinta térmica, que 
detecta problemas com a qualidade do vapor e 
pode ser usado como ferramenta de diagnóstico 
de possíveis alterações na autoclave; pacote com 
50 folhas. 

CHEMDYE R$ 208,00 R$ 46.800,00 

10 75 Unid. 
COTA 

RESERVADA 
ITEM 09 

Teste de bowie dicck - Teste em folhas, 
proporciona economia para avaliação de 
autoclaves, eficiente para monitorar diariamente 
o sistema de pré vácuo,  tinta térmica, que 
detecta problemas com a qualidade do vapor e 
pode ser usado como ferramenta de diagnóstico 
de possíveis alterações na autoclave; pacote com 
50 folhas. 

CHEMDYE R$ 208,00 R$ 15.600,00 

15 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea Nº 01 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de 
inflagem do coxim gravados no tubo da mascara, 
estéril. Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. A apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho: RN a lactentes até 5kg. 

NOVAMASC 
OBS: 

SILICONADA
R$ 54,50 R$ 545,00 

16 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea Nº 1,5 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de 
inflagem do coxim gravados no tubo da mascara, 
estéril. Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. A apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho: lactentes de 5 a 10 kg. 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 

17 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea Nº 02 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de 
inflagem do coxim gravados no tubo da mascara, 
estéril. Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. A apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho:lactentes de 10kg até pré-
escolares de 20kg. 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 

18 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea Nº 2,5 -  Máscara Laríngea, 
em silicone, atóxico, flexível, com coxim 
inflável, descartável, código de cores no balão 
piloto, numero 2, com indicação do peso do 
paciente e volume de inflagem do coxim 
gravados no tubo da mascara, estéril. Embalado 
em material que garanta a integridade do 
produto. A apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.Crianças de 
20 a 30kg. 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 

19 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea Nº 03 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de 
inflagem do coxim gravados no tubo da mascara, 
estéril. Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. A apresentação do 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 
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produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho: Crianças / adolescentes de 30 a 
50 Kg. 

20 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea  Nº 04 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, 
numero 2, com indicação do peso do paciente e 
volume de inflagem do coxim gravados no tubo 
da mascara, estéril. Embalado em material que 
garanta a integridade do produto. A apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho: Adultos de 50 a 70 Kg 
(geralmente mulheres / homens menor porte). 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 

21 10 Unid. EXCLUSIVO 

Máscara Laríngea  Nº 05 - Máscara Laríngea, em 
silicone, atóxico, flexível, com coxim inflável, 
descartável, código de cores no balão piloto, 
numero 2, com indicação do peso do paciente e 
volume de inflagem do coxim gravados no tubo 
da mascara, estéril. Embalado em material que 
garanta a integridade do produto. A apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente, tamanho: Adultos de 70 a 100 Kg 
(geralmente homens / idosos � ausência de 
dentes). 

NOVAMASC R$ 54,50 R$ 545,00 

25 10 Unid. EXCLUSIVO 

Cadeira de rodas - Cadeira de rodas, em aço 
pintado em epoxi, para adulto para até 120kg, 
tipo não dobrável, rodas grandes traseiras, pneus 
de borracha e aros de impulsão, com freio 
manuais, com apoios de antebraço removível, 
com apoios para os pés e panturrilhas 
escamoteáveis, assento em courvin reforçado 
com 48cm, encosto courvin reforçado. 

ORTOMETA
L 

R$ 545,00 R$ 5.450,00 

31 200 Unid. EXCLUSIVO 

Atadura gessada 0,10 cm - Uniformemente 
impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com 
textura suave e cremosa porpociona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de 
plástico que facilita o desenrolar da atadura; 
secagem rapida, alta resistência,  alta resistência 
ao destacamento de camadas.Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem,garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Confeccionada em tecido de pano 
tipo tela 100% algodão; isento de Amido e 
Alvejante óptico; disponível nas cores � Branca; 
tamanho 0,10 cm X 3 mts. 

CREMER R$ 1,37 R$ 274,00 

32 200 Unid. EXCLUSIVO 

Atadura gessada 0,15 cm - Uniformemente 
impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com 
textura suave e cremosa porpociona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de 
plástico que facilita o desenrolar da atadura; 
secagem rapida, alta resistência,  alta resistência 
ao destacamento de camadas.Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem,garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Confeccionada em tecido de pano 
tipo tela 100% algodão; isento de Amido e 
Alvejante óptico; disponível nas cores � Branca; 
tamanho 0,15 cm X 3 mts. 

CREMER R$ 2,00 R$ 400,00 

33 100 Unid. EXCLUSIVO 

Atadura gessada 0,20 cm - Uniformemente 
impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com 
textura suave e cremosa porpociona fácil 
moldagem;enroladas sobre si, com tubete de 
plástico que facilita o desenrolar da atadura; 
secagem rapida, alta resistência,  alta resistência 
ao destacamento de camadas.Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem,garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Confeccionada em tecido de pano 
tipo tela 100% algodão; isento de Amido e 
Alvejante óptico; disponível nas cores � Branca; 
tamanho 0,20 cm X 4 mts.  

CREMER R$ 3,40 R$ 340,00 

34 100 Pct EXCLUSIVO 
Tala ortópedica metalizada - Tala facil em 
aluminio com espuma, tamanho 12mm X 120mm 
pacote com 12 unidades.  

MSÓ R$ 2,88 R$ 288,00 

35 100 Pct EXCLUSIVO 
Tala ortópedica metalizada - Tala facil em 
aluminio com espuma, tamanho 16mm X 120mm 
pacote com 12 unidades.  

MSÓ R$ 3,83 R$ 383,00 

36 100 Pct EXCLUSIVO 
Tala ortópedica metalizada - Tala facil em 
aluminio com espuma, tamanho 19mm X 120mm 
pacote com 12 unidades.  

MSÓ R$ 5,04 R$ 504,00 

37 100 Pct EXCLUSIVO Tala ortópedica metalizada - Tala facil em MSÓ R$ 6,38 R$ 638,00 
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M.H.M. DO COUTO COMERCIAL - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 97.533.241/0001-38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 516/2015.  

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

28 50 Unid. EXCLUSIVO 

Detector fetal mini sonar - Características: modelo: 
portátil, alimentação: bateria de 9v alcalina, 
consumo máximo: 30ma; liga / desliga: digital 
controle de volume: digital (2 níveis); gabinete: 
caixa plástica abs; dimensões aproximadas: 130 x 62 
x 35 mm ; cabo do transdutor: 1 m; peso: 230 
g;freqüência: 2,37 mhz +/- 5%, acompanha: bolsa 
para transporte e tubo de gel.  

MD MOD 
FD 200A 

R$ 395,00 R$ 19.750,00 

TOTAL GERAL............................................................................................................................................................R$ 19.750,00 

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.053.326/0001-94. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 517/2015. 

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

30 40 Unid. EXCLUSIVO 

Palite de plástico  - Palite plástico em 
polipropileno, medidas aproximadas: 
1,20x1,00x0,15 (comp./larg./alt.), 9 pés, de alta 
resistência de peso, cor: cinza. 

ARQPLAST R$ 108,73 R$ 4.349,20 

44 10 Unid. EXCLUSIVO 

Rádio HT - Radio transceptor HT Portátil VHF 
136 � 174 MHZ, com 16 canais:Fabricação 
Nacional, 2 botões programáveis, 
CSQ/PL/DPL/inv-DPL, bloqueio de canal 
ocupado, canal de recepção dedicado, X-Pand�, 
transmissão ativada por voz (VOX) integrada, 
eliminação de canal barulhento, limitador de 
tempo de transmissão, repetidor / comunicação 
direta, rastreamento de prioridade dupla, 
sinalização MDC-1200): PTT-ID (envio), 
verificação do Rádio (recepção), Inibição seletiva 
de rádio (recepção), sinalização Quick-Call II, 
chamada de alerta (recepção), chamada de voz 
seletiva (recepção), sinalização DTMF, PTT-ID 
(envio), inversão de Voz através de Cartão 
Opcional, progromação e instalações inclusas. 

MOTOROL
A PED450S 

R$ 1.754,40 R$ 17.544,00 

45 50 Unid. EXCLUSIVO 

Maleta Médica - Maleta com alça injetada, 
abertura total, fechamento em ziper, com tabuleiro 
para receituario, Dimensões aproximadas:  
Externa: 32 x 22 x 12 cm (CxAxP);  Interna: 30 x 
20 x 10 cm (CxAxP). Em corvin. 

PINTON R$ 130,50 R$ 6.525,00 

46 20 Unid. EXCLUSIVO 

Maleta grande de medicação - Bolsas para ampola 
e medicamentos dimensões aproximadas do 
produto: altura: 19 cm; largura: 45 cm; 
comprimento: 32 cm. Costura DuplaParte interna: 
nylon 70; divisórias; elásticos para fixação de 
materiais diversos; acabamento em nylon; forrada 
com isomanta; bolso Interno; compartimento fixo; 

PINTON R$ 166,20 R$ 3.324,00 

aluminio com espuma, tamanho 26mm X 120mm 
pacote com 12 unidades.  

55 20.000 Unid. EXCLUSIVO 
Lancetas estéril para glicemia - Lanceta 
Dispositivo em PVC e mola com Agullha estéril 
de uso descartável sem caneta. 

STERILANC
E 

R$ 0,24 R$ 4.800,00 

56 12.000 Unid. EXCLUSIVO 

Tiras teste de glicemia para neo 
natal,venoso,arterial e capilar de 10 a 600 mg/dl 
fornecedor deverá (fornecer 40 aparelhos 
leitores,em comodato). 

ON CALL 
PLUS 

R$ 0,72 R$ 8.640,00 

58 37.500 Unid. 
COTA 

RESERVADA 
ITEM 57 

Equipo Macrogotas c/ câmara flexível - Equipo 
macro gotas, controlador de fluxo
(gotejamento) tipo pinça rolete com injetor 
lateral, lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução, câmara flexível, com 
visualização de
gotejamento, extensão em PVC comprimento 
mínimo 140cm, conexão luer para dispositivo de 
acesso venenoso, extensão distal em látex,
unindo o tubo de PVC ao conector luer,estéril, 
atóxico, apirogênico, esterilizado por radiação 
gama, embalado individualmente. Com excelente 
limitador de fluxo (fechamento). 

DESCARPAC
K 

R$ 0,95 R$ 35.625,00 

59 20.000 Unid. EXCLUSIVO 
Polifix Equipo 2 vias - Polifix Equipo 2 vias com 
presilha e excelente limitador de fluxo 
(fechamento).  

VITAL GOLD R$ 0,53 R$ 10.600,00 

TOTAL GERAL...........................................................................................................................................................R$ 138.227,00 
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quatro cartelas com 9 compartimentos fechadas 
individualmente em velcro.Cores: azul e 
vermelho. 

47 60 Unid. EXCLUSIVO 
Relógio de parede - Relógio de parede, cor neutra, 
redondo, material plastico, de ponteiro, analogico, 
à pilha. 

BELLS R$ 14,35 R$ 861,00 

TOTAL GERAL..............................................................................................................................................................R$ 32.603,20 

M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 518/2015.  

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
11.192.559/0001-87. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 519/2015. 

Valor Total: R$ 400.132,55 (quatrocentos mil cento e trinta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Obs: As quantidades e os valores registrados tratam-se 
de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: de 12 (doze) meses contados a partir de 29/10/2015. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

Arapongas, 17 de novembro de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

38 2 Unid. EXCLUSIVO 

Serra elétrica para cortar gesso - Motor de 
escovas,potência: 180 w, rotação do motor: 18000 
rpm,câmbio em aço especial com lubrificação 
permanente, lâminas de corte em aço com 
tratamento superficial Medidas aproximadas: peso: 
1,4 kg, comprimento: 280 mm, largura: 64 mm, 
voltagem: 220v acompanha: 01 serra elétrica, 01 
lâmina de 2", 01 lâmina de 2½", 01 chave 
combinada 12,7m/m ou ½" para a troca da lâmina, 
01 folheto com manual de instruções. 

OSCILAN R$ 1.168,00 R$ 2.336,00 

39 100 Unid. EXCLUSIVO 
Disco para serra elétrica para gesso - Disco de serra 
para gesso,confeccionado em aço inox, tamanho 2 
polegadas. 

OSCILAN R$ 58,50 R$ 5.850,00 

40 100 Unid. EXCLUSIVO 
Disco para serra elétrica para gesso - Disco de serra 
para gesso,confeccionado em aço inox, tamanho 2,5 
polegadas 

OSCILAN R$ 62,40 R$ 6.240,00 

TOTAL GERAL............................................................................................................................................................R$ 14.426,00 

ITEM QTD UNID 
MODO DE 
DISPUTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

42 12 Unid. EXCLUSIVO 

Balde cilíndrico porta detritos 80 litros - Construído 
inteiramente em aço inoxidável, Corpo cilíndrico, 
alças e tampa com pegador, dotado de rodízios de 3" 
giratórios sem freio, capacidade: 80 litros. 

OSCILAN / 
L01 

R$ 635,95 R$ 7.631,40 

TOTAL GERAL.............................................................................................................................................................R$ 7.631,40 
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